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Bevezető 

A Pedagógiai Program a Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

számára 2021. szeptember 1-jétől határozza meg a nevelő- oktatómunka feladatait.

A hatályos jogszabályok, továbbá az uniós (TÁMOP 3.1.4-C, TÁMOP 3.3.2., TÁMOP 

3.4.2.) pályázatok és saját iskolafejlesztési elképzelések és hagyományok alapján 

rögzítettük alapelveinket, kidolgoztuk a programot, elkészítettük az óraterveket és a 

helyi tanterveket. 

A pedagógiai tevékenység tudatos és szakszerű irányításához nélkülözhetetlen, hogy 

világos ismereteink, elképzeléseink legyenek a nevelési-oktatási folyamat szerkezetéről, 

elemeinek kölcsönhatásairól, megszervezésének elméleti és gyakorlati 

törvényszerűségeiről. Az elmúlt években így megteremtődött a lehetőség arra, hogy a 

térségben élő gyermekek, tanulókösszehangolt pedagógiai elvek és tantervek alapján 

tanuljanak, nevelődjenek, hogy óvodátólaz általános iskola befejezéséig egy integrált 

intézménybe járjanak. 

A pedagógiai program és helyi tanterv a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet, a nevelési- 

oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

jogszabály, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 229/2012 (VIII. 28.) 

Kormányrendelet a Nemzeti köznevelésről szólótörvény végrehajtásáról, és a 110/2012. 

(VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáróljogszabályok alapján került módosításra. 

Célunk a jövőben is az, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola úgy kapcsolódjon az egységes 

szervezethez, hogy megőrizze sajátosságait, és eddig kialakult hagyományait. 
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1. Pedagógiai hitvallásunk (küldetésnyilatkozatunk) 
 
 

„… A jövő nemzedéke hadd menjen... egy lépéssel közelebb a világossághoz, 
 

ebben akarok én eszköz lenni…” 

(gróf Széchenyi István) 
 
 
 
 

1. Az iskolánk nemzeti értékeket közvetítő intézmény, amely a gyermekekért van. 
 
 
 

2. A gyermekek nem kicsinyített felnőttek! A saját életkorukat megélni engedő 

iskolai légkört teremtünk, ahol jól érzi magát a gyermek és a felnőtt egyaránt, 

ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak. 

 
 

3. Arra vállalkozunk, hogy az iskola alapfunkcióit figyelembe véve 

(személyiségformálás, értékközvetítés, képességfejlesztés) segítsük a 

tanítványaink gyermekkorát boldoggá tenni. 

 
 

4. Olyan iskolát teremtünk, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás - tanulás 

folyamatának, képes helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti 

vágyat, és a kulcskompetenciák kialakításával hozzásegítik ahhoz, hogy 

megtalálja azt, amit felnőttként foglalkozni szeretne. 

 
 

5. Olyan személyiségek kialakulásának vetjük meg az alapjait, akik a társadalom 

javára közéleti tevékenységre, a nemzet számára hasznos munkára és 

elkötelezett, felelősségteljes gondolkodásra, a családjukban önzetlen, megértésen 

és szereteten alapuló szolgálatra képesek. 
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2. Az iskolában folyó pedagógiai munka 
 

2.1. Alapelveink 
 

Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, értékrendjük 

megalapozása, kompetenciáik (korszerű ismereteik, képességeik, jártasságaik, 

készségeik, attitűdjeik) kialakítása, bővítése és fejlesztése érdekében a legfontosabb: 

• a különféle kommunikációs csatornákon nyert információk, az értelmi 

képességeket fejlesztő ismeretanyag megértése és alkalmazása, 

• az önálló ismeretszerzés iránti igény felkeltése, saját (egyéni) hatékony 

tanulási technikák és módszerek kialakítása, 

• magyarságtudat, nemzeti öntudat, hazafiság, népszeretet. Szülőföldünk, 

lakóhelyünk, hazánk és népünk kultúrájának, hagyományainak, történelmi 

emlékeinek megismerése, megőrzése, tiszteletben tartása, 

• az európai és nemzetközi törekvések ismerete, más népekkel szembeni 
 

tolerancia és elfogadó attitűd kialakítása és erősítése, 
 

• a Föld globális problémáinak megértése, 
 

• az egészséges életvitel, egészségvédelem technikájának elsajátítása, 
 

• a környezetvédelem lehetőségeinek ismerete és gyakorlása, a 

környezettudatos szemlélet és magatartás kialakítása, 

• társadalmilag elfogadott normák betartása és betartatása, 
 

• a köz érdekében önként vállalt munka szükségessége és megbecsülése. 
 

 

2.2. Pedagógiai értékeink 
 

• nemzeti jellegű műveltség, egyetemes emberi értékek 

• a nemzeti és helyi hagyományokra épülő értékorientált műveltség 

• személyiségre orientált, gyakorlatias nevelés – oktatás 

• önálló döntésképesség, nyitottság 

• magyarságtudat, nemzeti öntudat, hazafiság, népszeretet 

• társas kapcsolatokra vonatkozó értékek, felelősségvállalás másokért, 

önkéntesség 

• önfejlődés, önfejlesztés, önnevelés 

• a testkultúra ápolása, sportolás, a mozgás szeretete 

• családi életre, testi és lelki egészségre nevelés 

• alkalmazható tudás 

• környezetvédő életstílus megalapozása, környezettudatosság 
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2.3 A pedagógiai programunk alapvető céljai 
 
 

Célunk a pluralista felfogáson alapuló, nemzeti jellegű műveltség kialakítása, 

tekintettel az európai kultúrára, a világ kultúrára, az egyetemes emberi értékekre, 

a tudományosságra és a társadalmi igényeken alapuló gyakorlatiasságra, a tanulók 

életkorára, helyzetére, megteremtve a lehetőséget a továbbtanulásra, az 

önképzésen alapuló továbblépésre. 

 
 

A személyiség fejlesztésénél a nemzeti és helyi hagyományokra épülő értékorientált 

műveltség közvetítését vállaljuk. Felelősségteljes magatartást tanúsító, alkotóan 

gondolkodó, konfliktusokat tűrő, a szép befogadására alkalmas egyéniségek 

nevelését tűzzük ki célul. 

 
 

Alapvető célkitűzésünk az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén a 

személyiségre orientált, gyakorlatias nevelés - oktatás megvalósítása. Olyan 

alapvető ismeretek birtokába szándékozunk juttatni tanulóinkat, melyek 

segítségével képesek bekapcsolódni az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, 

iskola, lakóhely, majdan munkahely) valós életének gyakorlatába, dönteni tudnak 

(egyedül vagy szüleik, gondviselőik segítségével) a továbbtanulásukról, további 

életükről. Nyitottak a makro világ (haza, nagyvilág, az univerzum) történései iránt. 

 
 

Használható alapismeretekkel rendelkeznek, amelyek jó alapul szolgálnak egy 

magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez és az egész életüket meghatározó 

önképzéshez. 

 
 

Csökkenteni igyekszünk a túlkorossá válást okozó szociokulturális tényezők 

hatását. Segítjük a bármely okból lemaradó tanulók évvesztés nélküli 

továbbhaladását, az általános iskola sikeres elvégzését és a középiskolában való 

bennmaradását, megalapozva ezzel esélyhátrányaik csökkentését. 
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2. 4. A nevelő-oktató munka legfontosabb feladatai 
 
 

2. 4. 1. Személyiségfejlesztés 
 
 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatainkat tizenegy fő terület köré 

összpontosítjuk: 

 

2.4.1.1. Az erkölcsi nevelés 
 
 
 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló 

gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása 

támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az 

együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a 

türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – 

az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában 

is. 

 
 
2.4.1.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 
 
 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák 

az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a 

felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat 

megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket 
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kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Törekvésünk az önmagáért és másokért felelős, családcentrikus, a társadalom 

számára hasznos, tevékeny, cselekvő lokálpatrióta állampolgár személyiség- 

vonásainak megalapozása, életkornak megfelelő személyiségjeggyé alakítása. 

 
 

Gyakorlatias, a tanulók önmegvalósítását, a tudás mindennapi életben való 

hasznosítását szolgáló oktatás - nevelés biztosításával felkészítjük tanulóinkat a 

körülöttük zajló változásokhoz való gyors alkalmazkodásra és arra, hogy 

 értsék az európai egyesülési folyamat lényegét, tudjanak azonosulni vele, 
 

felnőtté válva támogassák azt, 
 

 legyenek készek és képesek megőrizni magyarságukat, 
 

 a helyi környezetet veszélyeztető hatások ellen cselekvően tudjanak fellépni 
 

 váljanak képessé a reális értékelésre, önértékelésre, értsék, hogy 

elsődlegesen a készenlét, az ügyesség, a versenyképesség a gyakorlati munka 

során a sikerélményhez jutás biztosítéka, 

 igényeljék újabb ismeretek megszerzését, tudásuk bővítését, legyenek képesek 

a tanultakat gyakorlati feladatok megoldásában sikeresen alkalmazni, 

 váljék bennük tudatossá, hogy nyelvtudásuk segítségével nemcsak 

Magyarország, hanem a világ polgáraivá válhatnak, 

 a tanulók látáskultúrájának megalapozásával, pozitív természet - esztétikai 

szemlélet kialakításával váljanak képessé az értékes és az értéktelen közötti 

különbség megtételére, fejlődjék kritikai érzékük és ízlésük, 

 értsék meg és tudják, hogy a társadalom legfontosabb alapegysége a család, 

amely nemcsak összekötő kapocs a szülők és a gyermekek között, de az 

egyéni boldogság elérésének is alapja. 

 
 

Azért dolgozunk, hogy az iskolánkból kikerülő gyermek higgyen saját magában, 

céljai megvalósulásában, váljon testileg és szellemileg értékes, fegyelmezett, 

kreatív, a munkáját szerető, becsületes és egészségesen élő felnőtté. 
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Elsődleges célunk a "Lélek művelése”, olyan szemlélet megalapozásával, amely 

képessé teszi tanulóinkat arra, hogy hazánk és nemzetünk múltját az emberiség 

története részeként és folyamatban lássák, ismerjék és értsék. Becsüljék meg a 

velünk együtt élő és a szomszédos népeket, kultúrákat. Tudatosítjuk, hogy az 

emberiség legnagyobb vívmánya a demokrácia, amit élni is meg kell tanulni. 

 
 

Arra törekszünk, hogy az elemi állampolgári, gazdasági, pénzügyi, közjogi, erkölcsi, 

vallási és etikai ismeretek elsajátításával váljanak az európai értékrend alapján 

gondolkodó, tudatos társadalmi cselekvésre képes polgárokká, akik 

 hitüket, meggyőződésüket vállalják, 
 

 tisztelik egymás véleményét, meggyőződését, másságát, annak nyilvánvaló 

értékeit, 

 ápolják, művelik és hagyományozzák az anyanyelvi örökséget, 
 

 egészséges önbecsüléssel rendelkeznek. 
 
 
 

2.4.1.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
 
 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az 

állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot 

teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az 

emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola 

megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári 

jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A 

részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az 

elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a 

tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

 

 
2.4.1.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 
 
 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra 

alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális 

alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 
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tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének 

az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az 

oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész 

folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni 

fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott 

önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A korszerű tudáskép az ismeretekben, képességekben kifejezésre jutó műveltség 

mellett a gondolkodásmódban (mentalitásban), a viselkedésben, az attitűdben, a 

kommunikációban megjelenő műveltséget is magában foglalja. A tanulás az egész 

személyiség aktivitását igényli. Ezért az iskolai munka során a tanulás minden 

fontos összetevőjét mozgósítani és fejleszteni kell a kitűzött célok érdekében. Nem 

elég az ismeretek megértésére és megjegyzésére koncentrálni, alkalmat kell adni az 

ismeretek alkalmazását biztosító feladatok gyakorlására, a problémák, probléma 

helyzetek elemzésére és megoldására, a különböző gyakorlati tevékenységek 

tanulására, a tanulás módszereinek elsajátítására, a gondolkodási eljárások 

tanulására és nem utolsó sorban az értékek iránti pozitív attitűdök és a szociális 

magatartásformák kialakítására. 

A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs 

tényezők megerősítésével: a pozitív önkép kialakításával, a megismerés örömének 

felfedeztetésével, a gyerekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezésével. 

 

 
 

A személyiség legsokoldalúbb, (szellemi, lelki, testi) szilárd erkölcsi alapokon, 

eszményeken való harmonikus fejlesztésére törekszünk. A humanizmuson, a 

megértésen és a szereteten alapuló szociális erények kialakítására vállalkozunk. A 

teljes személyiség integrált fejlesztését szeretnénk elérni. Az a szándékunk, hogy 

tanulóink megismerjék azokat a személyi változókat, amelyek a viselkedés 

alakításában meghatározóak: kompetenciák, kódolási stratégiák, elvárások, 

szubjektív értékek, önszabályozó rendszerek. Azt reméljük, hogy segítségünkkel 

tudatosan vállalt, erkölcsi alapokon és önmegismerésen nyugvó magatartás alakul 

ki. Különös figyelmet fordítunk a társas élet kívánatos szabályainak 

megismertetésére, azok gyakoroltatására.  Ehhez hozzátartozik  a kívánatos  és  
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lehetséges közti különbségekkel, korlátokkal való szembenézés is. Célul tűzzük ki a 

kompromisszumkészség fejlesztését, a tolerancia képességének erősítését, a tudatos 

egymás közti megértés- és kapcsolatok elősegítését. Ezek nyitottságot és 

demokratikus gondolkodást feltételeznek, amelyek nem képzelhetők el megbízható 

tudás és azon alapuló gondolkodóképesség és ítélőképesség fejlesztése nélkül. A 

személyiség fejlesztését konkrét ismeretszerzés és önálló tanulás függvényében 

tartjuk lehetségesnek. 

A kommunikatív képességek a kapcsolatteremtés, a szerepvállalással szorosan 

megjelenő társas együttműködés alapja. Segítségükkel történik az információk 

felvétele és átadása. Szerepet játszanak a személyek közti interakciók lefolyásában. 

A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek 

 

 

Megismertetjük tanulóinkat azokkal az ismeretekkel, normákkal, értékekkel, 

eszköztárral, amelyekkel megalapozzuk a társadalomba való beilleszkedés 

képességét, kialakítjuk azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek birtokában 

alkalmassá válnak a társadalmi együttélésre, társas kapcsolatok létesítésére. 

Ennek alapja az önkontroll, a megértő gondolkodás, saját személyiségének reális, 

önkritikus megítélése. A szándékunk olyan személyiségjegyek kialakítása, melyek 

megléte reményt ad arra, hogy tanítványaink a későbbi szocializációjuk során olyan 

felnőttekké válnak: 

 akik számára az emberi méltóság a legfőbb alapnorma, 
 

 mások megítélésének alapja a józan belátás, az empátia, a tolerancia, 
 

 aki képes elfogadni mások teljesítményét, tisztelni a saját magánál különb 

embertársait, 

 akinek van saját elvrendszere, önálló meggyőződése, képes elfogadni mások 

nézeteit, kommunikációi során az őszinte hangvétel jellemzi, 

 aki képes uralkodni saját indulatai felett, elsajátította a helyes viselkedés 

alapszabályait, képes aktív szerepet vállalni a közösség normáinak a 

kialakításában, 

 aki nemcsak a jogait ismeri, de tisztában van a kötelességeivel is, és 

megpróbálja közös etikai értékké ötvözni az igazságosság, a felelősség- és a 

feladatvállalás érzéseit, 

 aki képes a másság elfogadására, és tudatosan tartózkodik a szélsőségektől 
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 aki képes a konfliktusok kompromisszumos megoldására, és a minden feltétel 

nélküli segítőkészség jellemzi, 

 aki képes a szeretet mögötti konkrét tartalmak feltárására, az intimitást is 

magába foglaló kapcsolatépítésre, a kapcsolat megőrzésre, 

 akik számára a helyes viselkedés tudatosan ellenőrzött szokássá vált. 
 
 
 

2.4.1.5. A családi életre nevelés 
 
 
 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező 

átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A 

köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a  családi életre 

segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A társadalom nem egyenlőségeket, hanem konfliktusokat hordoz, ezért a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése iskolánkban kiemelkedően fontos 

feladat. Ehhez a legfontosabb feltételnek azt tartjuk, hogy iskoláinkban mindig 

koherens személyiségű pedagógus tanítson. Aki tudja, hogy az egész lényével nevel! 

Akinek van önbecsülése, pozitív énképe, tudja a maga társadalmi fontosságát, 

rendelkezik empátiás készséggel, képes megérteni és elfogadni diákjait minden 

hibájukkal, egyedi vonásukkal együtt. 

 
 

Családi életre nevelés (az egészséges életvitel megalapozása – test és lélek 

harmóniája, önismeret) 

 
 

Az egészséges életmódra nevelés nem egy-egy tantárgy kizárólagos feladata, hanem 

beépült valamennyi képzési terület tartalmi, fejlesztési elképzeléseibe. Felfogásunk 

szerint a családi életre nevelés nem pusztán egészségügyi, biológiai, hanem etikai, 

morális ismeretnyújtás és magatartásformálás is, része az egészséges életmódra 

nevelésnek. Arra törekszünk, hogy 

 tanulóink tudják és értsék, hogy a család a társadalom életének alapegysége, 

14



 

 

a létfenntartás természetes kerete, gazdasági egységet alkotó egyének 

csoportja. Célunk egy egészséges gyermek-kultusz kialakítása, hogy 

tanulóink tudják, gyermek nélkül nincs jövő, a gyermekvállalási kedv 

visszaesése hazánk, a nemzet népességének csökkenésével jár. Érezzék, hogy 

a család felnőtt tagjai felelősek a gyermek felneveléséért. 

 Ismerjék meg a mostohacsalád jellemzőit, a válás gyermekekre ható káros és 
 

hátrányos következményeit 
 

 Legyen természetes számukra, hogy a gyermeknek kötelessége az idős 

szülőkről, beteg családtagokról való gondoskodás. 

 

 
2.4.1.5. A testi és lelki egészségre nevelés 
 
 
 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen 

igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség- 

megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a 

veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros 

függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Programunkban kiemelt helyet kap a mentálhigiéné, melynek felvállalásával képes 

csak az iskolánk egyszerre oktató - nevelő és intervenciós rendszerré válni, ezáltal 

lesz információs és egészségközpont. Az önismeret a lelki egészség alapja. Ez alatt 

az ember tudását értjük saját magáról, személyes tulajdonságairól, képességeiről, 

ezeknek a fejlettségéről, viselkedésének, magatartásának motívumairól, emberi – 

társas kapcsolatainak hatásáról. 

 
 

A biológiai lét értékei 
 

 az élet tisztelete, 
 

 a Föld globális környezetvédelmi problémái, 
 

 az ökológiai szemléletű környezettudatos gondolkodás, 
 

 az ember és a természet közötti harmonikus viszony, 
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 a természeti környezet megőrzésének és megóvásának igénye, 
 

 egészséges életmód, egészségvédelem technikájának elsajátítása. 
 

Célunk, hogy az egészség megőrzését, az egészségi állapot javítását szolgáló 

szokásformák kialakításával tanulóink 

 az egészséget a saját értékrendjükben kiemelten kezelő személyiséggé 

váljanak, a rendszeres, aktív mozgás, fizikai aktivitás magatartásuk szerves 

részévé váljék, az egészséges életmód szabályait és normáit megtartsák, 

 az emberi egészségre kedvező és károsító tényezőket, betegségmegelőzési 

módokat, eljárásokat megismerjék, legyenek tisztában az élvezeti szerek 

életkárosító szerepével, tudatosan harcoljanak a kábító-  és idegkárosító 

szerek használata és az AIDS ellen. 

 
 

2.4.1.6. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 
 
 

A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: 

célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű 

tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, 

élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is 

egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás 

és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 

állampolgári léthez. 

 
 
2.4.1.7. Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
 
 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén 

és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett 

elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek 

fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek 

elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 
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Az iskola egész képzési rendszerét átfogó környezeti nevelés a tanulási 

folyamatokra és tanulói tevékenységekre épül: védelmi nevelés az emberre, amely 

annak magatartására, annak szabályozására és a viselkedés társas 

mechanizmusaira irányul.  

Célja és feladata: 

 életvezetési stílusok bemutatása, 
 

 törvények, tabuk és erkölcsi szabályozók vizsgálata, 
 

 belső környezet, mentális szféra elemzése, 
 

 kulturális örökség fenntartása, értékprioritások meghatározása, 
 

 környezetvédő életstílus és tevékenység kialakulásának megalapozása. 

Értsék és tudják tanulóink, hogy az egész emberiség, az egyéni életvitel és a 

kémunkahelyek külön - külön is felelősek a környezet rombolásáért. 

Úgy tartjuk, az embernek csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek 

megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. 

 
 

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

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az 

élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a 

környezeti nevelés megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot 

alapoz, és erősít meg az élő-, ill. élettelen környezettel, kifejleszti a szándékot és 

képességet a környezet aktív megismerésére, felkelti az igényt, és képessé tesz: 

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő rendszerben 
 

történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére, 
 

- a problémák megkeresésére, okainak megértésére, és általa a lehetséges 

megoldások megkeresésére, a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola is hozzájáruljon a tanulók természet- és 

környezetbarát szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel 

szembeni felelős magatartásuk kialakításához. 
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2.4.1.8. Pályaorientáció 
 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és 

pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges 

erőfeszítéseket. 
 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a 

vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Az iskola egyik általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Ennek 

része a pályaképek megismertetése, pályaperspektívák felvázolása. A tanulók 

életkorának és lehetőségeinek megfelelően átfogó képet nyújtunk a munka 

világáról, lehetőséget teremtünk arra, hogy kipróbálhassák képességeiket. 

Biztosítjuk, hogy elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megismerhessék a pályákhoz kapcsolódó életszerepeket. Célunk, hogy önismeretük 

és a társadalmi igények ismeretében váljanak képessé a megfelelő hivatás 

megválasztására, tudják, hogy többször kényszerülhetnek pályamódosításra. Az 

osztályfőnökök és szaktanárok munkáját a TÁMOP 3.3.2. projekt keretében 

elkészült saját fejlesztésű „felső-középfok átmenet szabályozás” segíti. 

 
 

2.4.1.9. Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 
 
 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a 

tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan 

rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a 

köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó 

pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a 

fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 
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2.4.1.10. Médiatudatosságra nevelés 
 
 
 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé 

váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra 

nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága 

révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt 

mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A 

tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média 

és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e 

különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 
 

2.4.2. Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

2.4.2.1. Egészségnevelés programja 
 
 

Arra törekszünk, hogy iskolánk minden rendelkezésre álló módszerrel elősegítse a 

tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészség fejlesztését és az 

eredményes tanulást. Ennek érdekében 

 együttműködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi 
 

 szakemberek, a szülők és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola 

egészséges környezet legyen, 

 egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttműködik a helyi 

közösség szakembereivel és hasonló programjaikkal, valamint az iskola 

személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal, 

 olyan oktatási – nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a 

pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a 

siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni 

előrejutást, 

 törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a 

családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megőrzését. 

Felfogásunk szerint az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a 

tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek  egy személyes  és ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van 
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szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel 

kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben 

alapozódhassanak meg. Ezért az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás 

szempontjából lényeges területek beépülnek iskolánk pedagógiai rendszerébe, 

tevékenységrendszerébe. Ezek a területek a következők: 

• önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, 
 

• az egészséges testtartás, a mozgás fontossága, 
 

• az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe, 
 

• a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamata, 
 

• a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben, 
 

• a szenvedélybetegségek elkerülése, 
 

• a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége. 
 

Az iskola a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, 

melyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak 

kialakítására és begyakorlására. 

Az egészségneveléssel kapcsolatos kiemelt feladataink az alábbiak: 
 

o a személyi higiénére nevelés: 
 

• általános testápolás, 
 

• egészséges öltözködés, tiszta ruházat, 
 

• fogápolás, 
 

• serdülőkori higiénés problémák, 
 

• a tisztaság iránti tartós igény kialakítása. 
 

o a környezet higiénére való nevelés: 
 

• közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, 
 

• a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, 
 

• a település higiénéje. 
 

o a korszerű táplálkozástechnika megismertetése: 
 

• a táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása, a megfelelő 

étkezési szokások kialakítására nevelés (az étkezés higiéniája, az étkezések 

esztétikája, az étkezések társas jellege). 

o a rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése: 
 

• a sportolás szükségletté tétele, a mozgás esztétikumának, örömszerző 

funkcióinak felismertetése. 
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o felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére (az 

iskolában, a háztartásban és a közlekedésben). 

o elsősegély nyújtási ismeretek adása, beteggondozási alapismertek nyújtása: 
 

• a gyógyításba és a gyógyulásba vetett bizalomra nevelés, a 

szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése, 

o a lelki egészség megóvására nevelés: 
 

o az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés: 
 

• a függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése, 
 

o Folyamatos, reális önismeretre nevelés. 
 

o A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése: 
 

• elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. 
 

• a konfliktusok felismerése, kezelési képesség fejlesztése 
 

• stressz kezelési technikák megismerése, gyakorlása 
 

• a bántalmazás, az erőszak elutasítása 
 
 
 

o Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakításra nevelés: 
 

• a nemi szerepvállalásra való felkészítés, 
 

• családtervezésre, családgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés, a 

család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való 

felkészítés, a családi szerepek megélésére való nevelés, 

• harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. 
 
 
 

2.4.2.2. Az egészségnevelés céljai, feladatai, szervezeti keretei és tevékenységi 
formái 

 
 

2.4.2.2.1. Tanórai foglakozások 
 
 

Az egészséges tanulókat a testnevelés óráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos 

mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem 

dolgozik. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az 

iskolaorvos könnyített – vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A 

könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az órarendi testnevelés 

órán, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat – állapotától függően – nem kell 

végrehajtania. Az iskolaorvos – a szakorvosi vélemény figyelembe vételével – a 
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tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív

részvételük kötelező. A gyógytestnevelés a szakszolgálat szervezésben történik. 

A testnevelést tanítók a mindennapos munka során: 

 alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait, 

 fejlesztik a motoros - és koordinációs - képességeket az életkori

sajátosságokhoz igazítva 

 ügyelnek a sportjátékok, az atlétika, a torna gyakorlatanyagának tervszerű,

folyamatosan kontrollált, a „fair play” szellemében történő végrehajtására, 

 figyelemmel kísérik az alapvető testápolás, öltözködés és egyéb higiénés

„szabályok” betartását / beleértve a környezet állapotát / 

 felhívják a figyelmet a sportból eredő balesetveszélyekre, sérülési

lehetőségekre, illetve ezek megelőzésének lehetőségeire. 

Évente két alkalommal – ősszel és tavasszal – mérjük a tanulók fizikai állapotát. A

mérésekhez és minősítéshez az Oktatási Minisztérium által kiadott útmutatót

használjuk (Dr. F. Mérey Ildikó: Hungarofit – teszt). A mérések eredményeit a 

testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, valamint az iskolai védőnő

és az iskolaorvos is. Osztályfőnöki órákon kötelező egészségnevelő téma 

feldolgozása, melyek során kiemelt fontosságú a testi egészség 

mellett a lelki egészség. Igény szerint sor kerül külső szakember (orvos, védőnő,

kortárs-segítő) meghívására is. 
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Mindennapos testnevelés  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 
(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon.  

Kötelező tanórai foglalkozás keretében heti megosztásban évfolyamonként:  

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Testnevelés óra 3 3 3 3 5 5 5 5 

Népi játék 1 1 1 1 - - - - 

Sportjáték 1 1 1 1 - - - - 

Kötelező tanórai keretben 

összesen: 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

- Napközis foglalkozások 
- Gyógytestnevelés 1-8 osztályban az iskolaorvos javaslatára 

- Szabadidős és sportfoglalkozások a partner civil szervezetek 

szervezésében 
- Szerevezett kirándulások 
- Iskolabajnokságok 



2.4.2.2.2. Tevékenységi formák a tanórán kívül

 Sportköri foglalkozások szervezése, sportegyesületekben végzett munka

elősegítése és elismerése. 

 A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a

tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni foglalkozások, szabadidős programok

során, valamint az osztálykirándulások alkalmával. 

 A kulturált viselkedés követelményinek megismertetése és gyakoroltatása a

közlekedésben, vásárláskor, az utcán ás az iskolában. 

 A tanár – diák, a diák – diák, a gyerek – szülő viszony és magatartási normák

megismertetése, szünetekben, osztálykirándulásokon, sportversenyeken,

napköziben.  



 Háziversenyek, túrák, nyári – téli táborok, gyermeknap, Madarak és Fák Napja

megszervezése. 

 A lelki egészségre nevelést szolgáló formák: kulturális programok sem a tanórán

kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kiállítások, koncertek, művészeti

közösségformáló csoportok működtetése, Fodor Napi versenyek. 

 Szabadidős programok: 

• osztályprogramok a szabad levegőn az évszakhoz igazodva, 

• tevékenységek a különböző ünnepekhez kapcsolódóan, 

• osztályok közötti sportversenyek szervezése: téli időszakban jeges – havas

nap, tavasszal a Sport – Napja alkalmával verseny, 

• az egészségnevelési hónap eseményei novemberben:   egészségnevelési

TOTÓ, keresztrejtvények, tablókészítés, egészséges ételek készítése, 

behozása. 

Feladataink megoldásában kiemelt szerepet kap a napközi, a menza a helyes

szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével. 

2.4.2.3. Az egészségügyi ellátások és a felügyelet rendje 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola

fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására. Az iskolaorvos és az 

iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, tevékenységét a 26 /

1977/ IX.3/ NM rendelet szabályozza. Ezt a tevékenységét az intézményegység- 

vezetőkkel és a tagintézmény-vezetőkkel egyeztetett rend szerint végzi. Az

együttműködés az alábbi – évente visszatérő feladatokra – terjed ki: 

 Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a 

szükséges szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola 

nevelői felügyeletet biztosít. 

 Az osztályfőnökök tanévenként két alkalommal fogászati rendelésre kísérik

tanítványaikat. 
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 A testnevelők együttműködnek a sporttal, illetve a gyógytestneveléssel 

összefüggő vizsgálatok alkalmával. 

 A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése. 

 A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

segítése, szükség esetén szakértői bizottság elé utalása. 

 
 

Az egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. (védő – óvó 

intézkedések, tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírások, a tanulóbalesetekkel 

kapcsolatos iskolai feladatok, rendkívüli esemény esetén szükséges teendők, helyes 

és biztonságos közlekedésre nevelés feladatai). 

 

 
 

2.4.2.4. A mindennapos testedzés formái 
 
 

A mindennapos testedzés célja a 6-14 éves korosztály egészséges életmódra 

nevelése, a rendszeres sportolás, mozgás iránti igény kialakítása és kielégítése, a 

sport megszerettetése. 

Iskolánkban a törvény által előírt mindennapos testedzést kötelező tanórai 

foglalkozások, nem kötelező, választható tanórai foglalkozások, iskolai sportköri 

foglalkozások, tanórán kívüli foglalkozások, iskolaotthon, valamint 

gyógytestnevelés keretében valósul meg. Az 1-8 évfolyamon összesen heti 5 óra. 

A tanórán kívüli foglalkozások formái: napközis - szabadidős és sportfoglalkozások, 

szervezett iskolai- és osztálykirándulások, túrák, osztálybajnokságok (foci, 

kézilabda). A napközis, tanulószobás tanulók naponta 35-45 percet levegőn 

tartózkodnak, mozognak. Az iskolai bajnokság körmérkőzések sorozata az 

iskolabajnoki címért, melynek kihirdetésére minden évben az ún. Névadó napon, 

vagy a diáknapon ünnepélyes külsőségek között kerül sor. A tanuló, ha egészségi 

állapota indokolja, az iskolaorvosi – szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített, 

vagy gyógytestnevelésben részesül. A foglalkozáson a megjelenés és az aktív 

részvétel kötelező. 
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2.4.2.4.1. Általános rendelkezések a mindennapos testedzésre vonatkozóan 
 
 

A mozgásra, testnevelésre fordított órák túlléphetik a törvény által meghatározott 

korcsoportonkénti óraszámot. Az órarendi beosztásnál arányosan elosztva egy-egy 

testnevelési óra tervezendő naponta. A sportköri foglalkozások is a hét más-más 

napjára szervezhetők. A foglalkozásokat minden esetben pedagógus vezeti. 

A   települési   sportkör   által   szervezett   iskolán   kívüli   foglalkozásokon   nem 
 

biztosítunk pedagógus-felügyeletet. A tanórai foglalkozásokat a Nkt-ben előírt 

végzettségű szakemberek vezetik. A tanórán kívüli foglalkozásokat osztályfőnök, 

napközis nevelő, szabadidő-szervező, DÖK-vezető is vezetheti. 

Az iskolánkban folyó testedzés valamennyi foglalkozásáról írásbeli dokumentációt 
 

kell vezetni a nevelőknek a hely, az időpont és a résztvevők számának 

feltűntetésével. 

 

 
 

2.4.2.5. A tanulók fizikai állapotának mérése 
 
 

A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik 

el a testnevelés órákon, tanévenként a NETFIT® mérés alapján. (Lásd: 7.3. címszó 

alatt) 
 

 

2.4.3. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek 
együttműködésével kapcsolatos feladatok 

 

 

Az emberi élet alapja a társas valóság, a társas mezőny. Az ebben való élethez, 

eligazodáshoz elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási 

szintér is megjelenik. A társas viselkedés, a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek 

egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség. Célunk, hogy az iskola, mint 

közösség, és mint tevékenységi keret, segítse az egyén fejlődését, képességeinek 

kibontását úgy, hogy azok az egyén lehetőségeinek maximumára jussanak el. 

Iskolánkban a közösségfejlesztés fő színterei a tanítási órák, a tanórán kívüli 

foglakozások, iskolaotthon, a diák-önkormányzati munka és a szabadidős 

tevékenységek. 
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Mindegyik tevékenyen hozzájárul: 
 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 
 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 
 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend,) 
 

 a másság elfogadásához, 
 

 az együtt érző magatartás, toleráns viselkedés kialakulásához, 
 

 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 
 
 
 

Iskolánk nem differenciáltan, nem egymástól függetlenül, hanem egymást erősítve 

fejleszti a tanulók személyiségét, egyéni képességeit. Fontosnak tartjuk az oktatás 

és a szabadidős tevékenység gondos megtervezését, az átgondolt munkamegosztást, 

amely biztosítja az egymásra épülést, az egymásba kapcsolódást és jó terepet biztosít 

a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának. 

A partnerközpontú működés lényege, hogy az iskola a tanulói érdeklődésre épít, és 
 

figyelembe veszi a szülői elvárásokat. A nevelés, a gyermeki személyiség 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség 

koordinált, aktív együttműködése. 

 
 
 
 

2.4.3.1. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink 
 
A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezésével, nevelői irányításával az 

iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) 

kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. 

 

 
A tanulók életkori fejlettségét figyelembe vesszük tanulóközösségek fejlesztésében. 

A tanulói közösségek irányításánál a nevelőknek alkalmazkodniuk kell az 

életkorral változó közösségi magatartáshoz. 

 
 
 

Az önkormányzás képességének kimunkálásával a tanulói közösségek fejlesztése 

során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak 
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maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, 

illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 

 
 

A tanulói közösségek tevékenységének megszervezésével a tanulói közösségeket 

irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos 

tervezése szervezése, hiszen a tanulói közösség által történő közvetett nevelés csak 

akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe 

bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez 

szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 

 

 
A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakításával a tanulói 

közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi viselkedési normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. A közösség 

felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. A különböző szociális 

kompetenciák fejlesztése: empátia, egymásra-figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodó készség fejlesztése. 

 

 
 

2.4.3.2. A közösségfejlesztés feladatait szolgáló tevékenységek és szervezeti 
formák 

 

 

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

kívüli tevékenységek segítik: 

 

a/ Hagyományőrző tevékenység 
 

Fontos feladat az iskolánk névadójának, emlékének ápolása. Ezt szolgálja az 

évenkénti megemlékezés a névadó születésnapjáról, a különféle iskolai és 

városi/községi szintű a névadóhoz kapcsolódó rendezvények, versenyek 

megszervezése. 

Minden tanévben  i skolai  ünnepséget , megemlékezést  tartunk a 

következő alkalmakkor:  

az aradi vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai 

(február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja 

(június 4.), a március 15-ei és az október 23-ai nemzeti ünnepek, valamint az 

iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, 
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megemlékezések, tanévkezdéskor (évnyitó), a gyermeknapon, karácsonykor, a 

névadó tiszteletére rendezett emléknapon, illetve a 8. osztályosok ballagásakor, 

tanévzáráskor. 

Programok szervezésével megemlékezünk a különböző jeles napokról is.  

b/ Diákönkormányzat 
 

Az iskola egyes alapdokumentumai a Diákönkormányzattal való egyeztetési 

vagy véleményezési folyamaton keresztül lépnek életbe, illetve ezeken 

keresztül változtathatók meg. 

A Diákjogi Charta előírásait, a jogokat, a kötelességeket tanulóinkkal 
 

folyamatosan betartatjuk. Ebben a Diákönkormányzatnak nagy a felelőssége. 

A házirend elkészítésében és minden, a diákokat érintő kérdésben véleményt 

nyilváníthatnak. A felvállalt feladatok elvégzéséért felelősséggel tartoznak.    

A Diákönkormányzat önálló működési szabályzattal rendelkezik, aktívan 

részt vesz az egész iskolát érintő közös programok szervezésében. 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 
 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. 

osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség 

irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által 

megbízott nevelő segíti. 

Iskolai diákönkormányzatunk dönt 
 

 saját működéséről; 
 

 a működéséhez biztosított pénzeszközök felhasználásáról; 
 

 hatáskörei gyakorlásáról; 
 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról; 
 

 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről; 

 

 a tanulói ügyeleti rendszer működtetéséről 

 

c/ Napközi otthon, tanulószoba 
 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, és a szülői igények alapján 

tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-4. év-folyamon napközi otthon, 

az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a 

munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a szülők legalább 

15 gyermek számára igénylik. 
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d/ Diákétkeztetés 
 

A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, 

uzsonna) részesülhetnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény 

esetén – ebédet (menzát) biztosít az intézmény. A városi konyha fenntartója 

által megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában előre meghatározott 

és kihirdetett időpontban, vagy a helyi óvodában kell befizetni. 

 
 

f/ Iskolai sportkör 
 

Az iskolai sportkörnek/diáksportkörnek tagja az iskola minden tanulója. Az 

iskolai sportkör a testnevelési órákkal, sportfoglalkozásokkal, egyéb közösen 

szervezett testmozgással együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre. 

 

g/ Szakkörök 
 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

a tehetséggondozást, a helyi hagyományőrzést szolgálják. A szakkörök 

indításáról – a felmerülő igények és  az iskola lehetőségeinek  figyelembe 

vételével – minden tanév elején a tantárgyfelosztásban az iskola 

nevelőtestülete dönt. 

 

h/ Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
 

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

stb. versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente megszervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók 

felkészítését a különféle versenyekre a tanítók és szaktanárok végzik. 

Tanévenként saját rendezésű, Költészet-napi Vers és Prózamondó versennyel 

tesszük emlékezetessé a költészet napját, ezáltal is elősegítve az irodalom 

szeretetét. 

 
 

i/ Tanulmányi kirándulások 
 

Az iskola nevelői az osztályok számára, a tananyaghoz kapcsolódóan, az 
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életkori sajátosságokat figyelembe vételével évente egy alkalommal 

tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson minden 

tanulónak részt kell vennie. 

 
 

j/ Szabadidős foglalkozások 
 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a 

tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez alkalmazkodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. 

túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

(klubdélutánok). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 
 

k/ Iskolai könyvtár 
 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 

 
 

m/ Iskolai létesítmények használata 
 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
 

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

az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép, 

stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 
 

n/ Hit- és vallásoktatás 
 

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

oktató tevékenységének részeként a szülők igényei alapján hit-és erkölcstan 

és erkölcstan oktatást  szerveznek 1.- 8. évfolyamon.  A tanulók számára 

kötelező a részvétel, melynek feltételeit a szorgalmi időben, órarendben 

biztosítjuk. Beiratkozás alkalmával a szülő írásbeli nyilatkozata alapján 

vehetnek részt a gyerekek hit- és erkölcstan és erkölcstan órákon. 

 
 

o/Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a gyengén teljesítők felzárkóztatását az egyes 
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szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik. 

Az évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére a tantárgyfelosztásban meghatározott 

óraszámban felzárkóztató órát (korrepetálást) szervezünk. 

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

eredményt elérő tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti 

egy órában magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem 

tantárgyakból. 

 További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején a tankerület engedélyével az iskola nevelőtestülete 

dönt. 

 A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az 

egyéni foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján azok a 

tanulók vesznek részt, 

 
 

 akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes 

felkészülése ezt szükségessé teszi, 

 akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az 

évfolyamot. 
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2.4.3.3Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok 
 

A nevelő-oktatómunka eredményessége, a célok és feladatok megvalósítása 

érdekében elvárjuk, szervezzük a tanítás-tanulás folyamatában szerepet vállalók 

rendszeres együttműködését, kooperációját. 

Együttműködő 
partnerek 

Forma Tartalom Dokumentáció Felelős 

Tanulók 

Osztályközösségek, 

diákönkormányzat, 

napközi-tanulószoba 

tehetséggondozó 

csoportok, ügyeleti 

rendszer 

Egymás segítése, 

részvétel a felelősi 

rendszerben, 

Osztálynapló,  Osztályfőnök, 

csoportvezetők, 

DÖK 

tisztségviselők 

segítő nevelő 

Felnőttek 

Pedagógusok- 
tanulók 

Tanórák, 

foglalkozások, 

tanulmányi 

kirándulások, 

versenyek, 

ünnepélyek, 

rendezvények 

A személyiség 

komplex fejlesztése, 

nevelés, 

ismeretátadás, 

képességfejlesztés, 

ellenőrzés-értékelés, 

esélyegyenlőség- 

hátránycsökkentés, 

iskolai és iskolán 

kívüli közös 

programok 

Füzetek, 

dolgozatok, 

műsortervek, 

iskolai 

munkaterv, 

osztályfőnöki 

foglalkozási 

terv, Házirend 

Osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

csoportvezetők, 

tanulók 

Dolgozók és 
tanulók 

Felügyelet, óvó-védő 

intézkedések 

Az óvó-védő 

intézkedések 

megkövetelése,  

SZMSZ, 

Házirend, 

Munkavédelmi 

szabályzat 

Igazgató, 

igazgató- 

helyettes 

Vezetőség- 

tantestület 

Értekezletek, 

továbbképzések, 

beszélgetések, 

ellenőrzés- 

értékelés-minősítés 

Egyéb munkáltatói 

jogok 

érvényesítése, 

munkaköri leírások 

összeállítása, 

alapdokumentumok 

elfogadása, 

továbbképzés- 

átképzés, projektek 

megvalósítása 

Pedagógiai 

program Helyi 

tanterv, 

Szabályzatok, 

munkaköri 

leírások, 

munkatervek, 

tanmenetek, 

taneszközök, 

projektek, 

belső 

ellenőrzési 

terv 

Igazgató, 

tanítók, 

szaktanárok, 

utazó 

pedagógusok 

Egy 
évfolyamon 

tanítók 

Tanmenetek, 

foglalkozási tervek 

közös elkészítése, 

közös 

kirándulások, 

versenyek, 

hospitálás az 

évfolyam 

osztályaiban 

hospitálások, 

tervezés, mérés- 

értékelés, közös 

iskolai és iskolán 

kívüli programok 

szervezése 

Tanmenetek, 

foglalkozási 

tervek, 

projekt 

tervek, 

beszámolók, 

osztálynapló 

Tanítók, 
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Egy osztályban 
tanítók 

Konzultációk, 

esetmegbeszélések, 

hospitálás 

Tapasztalatcsere, a 

HH, HHH, SNI 

tanulók, BTM 

tanulók  

figyelemmel 

kísérése, jelzések  

Feljegyzések, 

osztály, 

csoportnapló 

Osztálytanító, 

osztályfőnök 

Gyógypedagógu-
sok, logopédus, 
iskolapszicholó-

gus 

Fejlesztési tervek, 

naplók, 

esetmegbeszélések, 

felterjesztések, 

szakvélemények, 

tehetséggondozó 

program, projekt 

Tervezett és 

spontán 

megbeszélések, 

óralátogatások, 

dokumentumelemzés, 

javaslatok 

elkészítése 

Feljegyzések, 

foglakozási 

tervek 

Igazgató, 

tanítók, 

szaktanárok, 

csoportvezetők 

Pedagógusok- 
szülők 

Szülői értekezletek, 

fogadóórák, nyílt 

napok, 

választmányi és 

elnökségi ülések, 

közös projektek, 

dokumentumok 

elkészítése 

A köznevelésről 

szóló, valamint a 

tanulókat érintő    

egyéb 

jogszabályokban 

előírt  tanuló,  

szülői és pedagógus 

jogok és 

kötelezettségek 

megkövetelése, 

közös programok 

szervezése, 

pályaválasztás 

segítése-fórum, 

előadás 

szervezése 

Iskolai 

munkaterv 

osztálynapló, 

feljegyzési 

füzet, 

tájékoztató 

füzet, 

ellenőrző, 

beszámolók, 

SZMK 

munkaterv, 

SZMK SZMSZ, 

Igazgató, 

osztályfőnökök, 

tanítók- 

szaktanárok, 

SZMK elnök, 

választmányi 

tagok, 

tanárelnök 

2.4.4. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 
tartalma, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok a gyerekek képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározásával a személyiségfejlesztő tanítást helyezik előtérbe. 

Pedagógiai munkájuk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek 

fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség 

fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, 

hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos 

egyéb fóruma is. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához olyan szervezési 

megoldásokat részesítenek előnyben, amelyek elősegítik a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését. 

A tanulást úgy szervezik, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt 

benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, 

probléma megoldásaikat, alkotóképességüket. 

Feltárják a tanulók előzetes ismereteit, tudását, nézeteit, lehetőséget adva 

tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére. 
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Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, 
a 
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni 

nevelésében- oktatásában) alkalmazzák az együttműködés (kooperatív) tanulás 

technikáit és formáit. 

A tanítás során alkalmazzák a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálást a feladatok 

kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az 

értékelésben. 

A tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzák a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat. 

Sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmaznak a különleges bánásmódot 

igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb 

problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak 

ellátásában. 

Az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez alakítják a tanítási- 

tanulási helyzeteket, a tanulásszervezési módokat és  értékelési eljárásokat, 

támogatva ezzel a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását. 

Különböző tanulásszervezési megoldásokkal alakítják ki a tanulási esélyek 

egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat az iskolán kívüli és az iskolai munkában. 

A társadalomban zajló változások hatására sokféle, tartalmában, tevékenységében 

bővült   pedagógusszerep   alakult    ki.    A    tudós    tanár    szerepét    felváltotta az 

alkotó, kísérletező, kutató, facilitátor pedagógus típus. 

2.4.4.1. Az érzelmi kultúra alakítása 

Az egyoldalúan kognitív és cél-racionális nevelési és oktatási koncepciók ellenében 

kiemelten foglalkozunk a tanulók érzelmi nevelésével. 

Értelmezésünk szerint az „érzelmi nevelés” a szétbonthatatlan nevelési folyamat 

része: a tanulót jobb teljesítményekre sarkallja, azaz döntő befolyást gyakorol 

adottságaira, érvényre juttatja azokat vagy útjukba áll. Előtérbe helyezzük olyan 

viselkedés-jellemzők megismertetését, mint „pozitív gondolkodás”, az optimizmus. 

Az érzelmi élet alakulásának az alapja az egyénnek a szocializációban végbemenő 

érzelemtanulása, amelyet javarészt öntudatlanul végbemenő megfigyelésekkel, 

mintakövetésekkel, azonosulással szerez meg és épít tovább. Az érzelemformáló 

személyi kapcsolatok sorából kiemeljük azt a mindennél fontosabbat, amely a 

gyermeket a pedagógusokhoz fűzi. Ebben rejlik a legtöbb felelősség, és ez biztosítja 

leginkább az érzelmek kultúrájának történelmi folytonosságát. Szabó Magda 

szavaival:  „A gyermek minden érzelmi hatásra rendkívül fogékony: harmóniát 
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kíván, azt, hogy minden felnőtt énjének legjobb részét fordítsa felé… ”. Az érzelmi 

fogékonyság mindenekelőtt közösségi tevékenységben alakul, ezért úgy szervezzük 

és vezetjük gyermekcsoportjaink életét, hogy az mind több és erősebb pozitív érzelmi 

ösztönzést nyújtson. 

Az egy-egy tanítási órán vagy azon kívül elnyerhető intellektuális örömök, 

felfedezések és belátások élményei, a teljesítménysikerek, a közösségigény 

kielégítettsége, a művészeti tevékenység (alkotások) által kiváltott katarzisok 

gazdagítják a tanulók érzelemvilágát, megnövelik szenzibilitásukat. 

Szükség van különleges érzelem koncentrációjú alkalmakra is, a mindennapokból 

való kiemelkedésre: iskolai ünnepekre és ünnepélyekre. Kiléptetnek a 

megszokottságból, növelik a közösségen (osztály, iskola) belüli kohéziót, megerősítik 

a „mi – érzést”. Nemzeti ünnepeink történelmi folytonosságot teremtenek a múlt 

ifjúságával, jó forrásai a tradíciók átszármaztatásának. 

2.4.4.2. Képességek kibontakoztatása és fejlesztése 

Értelmezésünk szerint a képesség egy-egy cselekvés végrehajtásának belső feltételét 

jelenti, végső soron alkalmassá teszi az embert valamilyen feladat megvalósítására. 

A képességek kialakulásában elsődlegesek az adottságok, mint örökölt fiziológiai 

– biológiai tulajdonságok. Ezekre támaszkodva alakulnak az egyén képességei az

állandó gyakorlás, tevékenykedés eredményeképpen. Mivel az adottságok 

egyénenként eltérőek, a fejlesztő tényező  hatására a képességek és képesség – 

együttesek eltérő szintjei fejlődnek ki minden embernél. A képességek 

kifejlődésében az öröklődés mellett komoly szerepet játszik a környezet és a nevelés. 

A képességek rendszert alkotnak, és csak és kizárólagosan gyakorlás útján 

fejlődnek. A fejlődés tulajdonképpen e rendszerek kiépülése és kiteljesedése a 

tanulóban. 

Az iskolai munkánk során az alapképességek és a sajátos képesség-együttesek 

kifejlesztését tekintjük fő feladatunknak. Alapképességeknek tekintjük a 

kommunikatív képességeket, a szervezőképességet és a konstruktív képességeket, 

valamint a pszicho-motoros- és a kognitív képességeket. A sajátos képesség 

együttesek közül a művészeti, műszaki és technikai valamint a helyzet-felismerési 
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és alkalmazkodási képességek mellett a döntési képességnek, a tolerancia, az 

empátia  és  a  kivárás  képességének,  a  figyelem-megosztás  képességének  és  a 

„játszani tudás” képességének tulajdonítunk kiemelt jelentőséget. 
 

A kommunikatív képességek a kapcsolatteremtés, a szerepvállalással szorosan 

megjelenő társas együttműködés alapja. Segítségükkel történik az információk 

felvétele és átadása. Szerepet játszanak a személyek közti interakciók lefolyásában. 

A kognitív képességek a világ megismerésében, helyes észlelésben, a jelenségek 

értelmes felfogásában, az eredményes tájékozódásban és alkalmazkodásban 

meghatározóak. 

A pszicho-motoros (cselekvéses) képességek megalapozzák az ember számára fontos 
 

sikert, hozzájárulnak az énkép, az önértékelés kialakulásához és reális 

értelmezéséhez, befolyásolják a beilleszkedést, alkalmazkodást, nagymértékben 

hatnak az egészséges,  kiegyensúlyozott személyiség, végső soron a  boldog, 

magabiztos, energikus és a világ jobbítását célzó ember égész életére. 

A sajátos képesség - együttesek meghatározott szakterületeken segítik az egyént 
 

sikeres teljesítményekhez, és alapját képezik tanulóink a reális 

pályaválasztásának. 

 
2.4.4.3. A problémamegoldó - gondolkodás kialakítása, az információk értelmezése és 
feldolgozása 
 
A problémamegoldó (értelmes, kreatív kritikai) gondolkodás fejlesztése az iskolai 

nevelés - oktatás kiemelt feladata. A tanuló részese, aktív résztvevője ennek a 

folyamatnak, kreativitása, innovációs törekvései fontos építőkövei a tanulás - 

tanítás folyamatának. Iskolánkban hangsúlyos szerepet kap az önálló 

ismeretszerzés képességének kifejlesztése, amely szilárd ismeretek és készségek 

birtoklását feltételezi. 

 

Előtérbe kerül a spontán vagy tudatos reprodukálás mellett a tanultak probléma- 

helyzetekben lehetséges alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy tanulóink sajátja lesz: 

 az absztrakt gondolkodás és következtetés képessége, 
 

 a tapasztalatokból való tanulás, a tanultak alkalmazásának képessége, 
 

 a változó és bizonytalan világ szeszélyeihez való alkalmazkodás 

képessége, 

 az a képesség, hogy az ember önmagát motiválja annak érdekében, hogy 

eredményesen hajtsa végre a ráváró feladatokat. 
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2.4.4.4. Az alapkészségek - (olvasás, írás, számolás) elsajátítása 
 
 

Minden iskolaszakaszban kiemelten kezeljük az alapkészségek fejlesztését. Ennek 

megfelelően alapvető feladatunk: 

 a lényegkiemelés technikájának készségszintre emelése, 
 

 a kognitív ismeretanyag megértése és alkalmazása, 
 

 saját egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, 
 

 az  értelmes,  kifejező  beszéd  igényes  használatának,  az  ehhez  szükséges 

képességnek a fejlesztése, 

 az értő- és kifejező olvasás képességének továbbfejlesztése, az olvasási kedv 
 

felébresztése és megerősítése, 
 

 az ok - okozati viszonyítási képesség fejlesztése (ítéletalkotás, következtetés, 

absztrahálás,  bizonyítás,  cáfolás), 

 a valóság és a matematikai ismeretek közötti elemi kapcsolatok 
 

felismertetése. 
 
 
 

2.4.4.5. Az osztályfőnök 
 
 

Az átformálódás folyamatában kiemelt szerepet tölt be az osztályfőnök. Az osztályt, 

mint nevelési tényezőt, a szociális kompetenciákat alakító, formáló közösséget vezeti, 

segíti a tanulókat a jelen történéseinek megértésében, a helyes értékrendjük 

kialakításában. 

 
 
2.4.4.5.1. Az osztályfőnököktől elvárt modell szerepe iskolánkban: 

 
 

 Személyesség, természetes viselkedés, önbizalom, önbecsülés 

 Hitelesség, kongruencia - a szavak, a tett és az érzelmek egysége a gondolati 

és a mindennapi tevékenység területén 

 Tolerancia – mások véleménye, meggyőződése iránti türelmesség 

 Empátia – beleélés a másik ember lelkiállapotába 
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2.4.4.5.2. Az osztályfőnök személyiségjegyei 
 

 Magas szintű pedagógiai, pszichológiai műveltség 

 Kiegyensúlyozott érzelmi élet 

 Reális énkép és önismeret 

 Magas fokú elkötelezettség és felelősségtudat 

 Emberszeretet, gyermekszeretet 

 Szociális érzékenység 

 Fegyelem, önfegyelem 

 Kritikai, önkritikai érzék 

 Optimizmus, humor 

 Kreativitás, találékonyság 

 Helyzetfelismerés, alkalmazkodóképesség. 
 

2.4.4.5.3. A munkája jellemzői 
 

 Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége 

 Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése

 folyamán individualizált követelményeket támaszt 

 Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga, ellátása 

lényegesen több spontaneitást, rugalmasságot, reflektivitást igényel. 

 

2.4.4.5.4. Az osztályfőnöki munka feladatkörei 
 

 Közvetlen nevelőmunka – ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben 

történő alkalmazásuk; az aktuális események feldolgozása; különböző 

értékrendek megismertetése; a kultúrahasználat megtanítása; a 

konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés 

szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a gyermekek aktuális 

problémáival; az osztály konfliktusainak megoldása; gyermekvédelmi munka 

 Ügyviteli (adminisztrációs) feladatok – a haladási napló naprakész vezetése, 

a  haladási és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges 

igazolatlan órák regisztrálása, szülők értesítése a hiányzásokról, szükséges 

esetben a felszólítások, feljelentések, esetjelzések megírása a Családsegítő 

Szolgálat felé, félévkor és évvégén a magatartás és szorgalomjegyek 

előkészítése az osztályozó értekezlet előtt; negyedévenkénti értékelés 

elkészítése, felterjesztések megírása nevelési tanácsadóba, félévi értesítő, 

anyakönyv- és bizonyítványírás, osztály portfólió kezelése, tanulókról 

szakhatósági kérésre jellemzés készítése.  

 

 Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása – kapcsolattartás az 

osztályban tanító kollégákkal, a nevelésben-oktatásban hatékonyan 

résztvevőkkel, a szülőkkel, szülők közötti felvilágosító munka; szabadidős 

tevékenységek, programok szervezése. 
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2.4.4.5.5. Az osztályfőnöki nevelés témakörei: 

 Énképünk – az élet értelméről, az emberek tulajdonságai; önmagunk

ismerete, önnevelés, önmegvalósítás

 Egészségünk védelme – az emberi test felépítése és működése; az egészséges

ember; az egészséges életmód; káros szenvedélyek;

 A családi élet harmóniája – a család; a szülők; gyerekek a családban; a

nagyszülőkről és az öregekről; szerelem; szexualitás; a válás; a barátság;

család és az iskola

 Helyünk a társadalomban – társadalom és állam; a polgár – a polgári

társadalom; magánélet - közélet;  társadalmi  konfliktusok;

viselkedéskultúránk; a rend

 Művelődés – műveltség - művelődés; anyanyelvi műveltség; 

olvasáskultúránk; az ízlés 

 A szabadidő helyes eltöltése – játék, múzeum; színház; mozi, zene; tánc,

sport, kirándulás

 Munkakultúra – a munka szerepe az ember életében; pályaválasztás;

munkavállalás; munkanélküliség; élethosszig tartó tanulás, tanulás tanítása;

 Az ember és a természet kapcsolata - szennyezések; környezetvédelem; a fák

és az erdők szerepe

 Hazánk és a nagyvilág – ország – haza - nemzet; a magyar diaszpóra; az

ENSZ; az Európai Unió

2.4.5. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció programja 

Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 

tudás megszerzését és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások, az átmenetekre 

való fokozott odafigyelés (óvoda-iskola, alsó-felső, felső- középfok) mellett szükséges 

az olvasási - számolási problémák - diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia - gyors 

felismerése és preventív kezelése. A legfontosabb feladat ezután a rendszeres 

szintfelmérés, a fejlesztő felzárkóztatás: differenciáltan, egyénre tervezetten, 

nemcsak   az   ismeretekre,   hanem   a   részképesség-zavarokra   is   odafigyelve, 

fejlesztő pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok és a szakszolgálatok 

igénybevételével. 

A TÁMOP-3.4.2.A./11-2-2012-0007 „Legyen ÉRTÉK Minden GYEREK!” 

című 

pályázatban létrehozott innovációk megvalósítása a Fodor András Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskolában. 
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A pályázat keretében létrejött innovációk segítik elő a 2014/2015 tanévtől a Sajátos 

Nevelési Igényű tanulók speciális segítését után követését. 

A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy az iskolánk gyakorlóhellyé váljon, ezzel is 

elősegítve a gyógypedagógia szakos hallgatok szakmai előmenetelét, illetve a 

Sajátos nevelési igényű tanulókkal való speciális bánásmódot. 

A projekt elemei a Mellékletek című fejezet részében találhatók meg a következő 

címek alatt. 

- Adaptációs terv

- A Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, mint

gyógypedagógiai gyakorlóhely

- Esélyegyenlőségi foglalkozási terv

- Az általános iskola és középiskola átmenet segítése, a pályaválasztás

elősegítése a 7-8. évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és

SNI-s tanulók körében

- Sajátos nevelési igényű tanulók után követése

2.4.5.1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésével összefüggő pedagógiai 
tevékenységek 

Az intézmény befogadó iskola, vállalja a sajátos nevelési igényű: tanulásban 

akadályozott, mozgássérült, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek, 

tanulók  ellátást. 

A habilitációs, rehabilitációs célok átfogják az intézmény egész nevelési-oktatási 

rendszerét, kiemelt figyelmet fordítva a befogadó környezet kialakítására, az 

egyediséghez való környezeti alkalmazkodásra. Pedagógiai szemléletét a 

sokszínűség felismerésére, elismerésére törekvés, a tanulók egyéni sajátosságihoz 

igazodó, az együttnevelést, a tehetséggondozást szolgáló tanulásszervezési módok 

alkalmazása jellemzi. 

A  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  fejlesztésének  tervezésénél  a  pedagógusok 

figyelembe veszik a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét.  

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára

és követelményeire  vonatkozó  kerettantervi  ajánlások  a tanulók  sérülés-

specifikus egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők, az 

Irányelvben megadott módosítások figyelembevételével. 

Az adaptációs folyamatban a pedagógusok - a fogyatékosság típusának 

megfelelően 

– csökkentik a tananyagot, átütemezik a feldolgozást, speciális módszereket,

technikák alkalmaznak, speciális technikai eszközöket használnak, a tanuló 
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számára előnyös ismeretelsajátítási módszer preferálnak, az Irányelvekkel 

összhangban. 

2.4.5.1.1. Adaptációs tevékenység 

1. Mozgássérültek esetén: 

a) akadálymentes, valamennyi tanuló számára egészséges környezeti 

feltételeket nyújtó fizikai környezet,

b) személyre szabott (segéd) eszközök és egyéb, az oktatáshoz  szükséges

speciális eszközök

c) befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is

hatással bíró személyi környezet

d) a tananyag tartalmának módosítása, csökkentése,  az  értékelés  alóli

mentesítés abban az esetben, ha az általános követelményeknek való

megfelelés semmilyen módszertani, technikai segítségnyújtással, környezeti

adaptációval nem érhető el

e) iskolai fejlesztés szakaszolása megegyezik a NAT képzési szakaszaival

2. Tanulásban akadályozott tanulók esetén: 

a) a fejlesztési területek megegyeznek a NAT-ban leírtakkal, de azok mélysége,

időigénye, mennyisége, módja az egyéni sajátosságokhoz igazodóan módosul

b) az ismeretszerzés, a feldolgozás és alkalmazás során fontos a vezetés,

folyamatos segítség, irányítás

c) cselekvésbe ágyazott ismeretszerzés, képi rávezetés

d) a feldolgozás és fejlesztés idejének növelése, lassúbb tempó biztosítása

3. Beszédfogyatékos tanuló esetén:

a) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott tantárgy,

tantárgyrész értékelése alól mentességben részesülhet

b) a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT- 

ban alkalmazott szakaszolással.

4. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók: 

a) a tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT- 

ban rögzítettektől. Indokolt esetben az első évfolyam két tanévi időtartamra

széthúzható

b) speciális tanulásszervezési módok, eljárások, értékelés, eszközhasználat

c) az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól

mentesítés

d) A tanulási kudarcnak kitett tanulók

o Tanulási zavarokkal küzdőknek azokat a tanulókat tekintjük, akik az

iskolai alaptárgyakból azért nem tudnak kielégítően teljesíteni, mert
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nehézséget jelent nekik a koncentrálás, az információ felvétele, 

feldolgozása és hasznosítása, jóllehet az általános intelligenciájuk ezt 

nem indokolja 

o Tudatosítjuk, hogy a diszlexia  az  olvasástanulás  terén  mutatkozó 

zavar, de nem azonos az olvasásgyengeséggel! Az ilyen tanulóknak 

alacsony szintűek  a verbális képességei.  Diszgráfiáról  akkor 

beszélünk, amikor  az  írásképesség  károsodott.  Az  írás  számos 

képesség egybehangolt működését feltételezi: szóbeli megértés és 

kifejezés, hallási diszkrimináció és verbális emlékezés. A diszkalkulia a 

számolási képesség zavara, tünetei gyakran együtt járnak az előbbi 

kettővel. 

o A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának alapja a 

tanulási zavarok pontos azonosítása, az okok feltárása és a megfelelő 

fejlesztési módszerek megtalálása. Ehhez speciális ismeretekkel 

rendelkező, fejlesztő pedagógusokat és gyógypedagógusokat 

foglalkoztatunk, és szoros együttműködést alakítunk ki a Pedagógiai 

Szakszolgálattal. 

o A tananyag átszervezésével, másfelől a bevezető és a kezdő szakasz 

megnyújtásával biztosítjuk az alapkészségek megfelelő szintű 

kifejlesztését. A szokásosnál gyakrabban váltogatjuk tanítási 

módszerünket, kooperatív technikákat alkalmazva a tanítási órát 

jobban az élményeikre és az érdeklődésükre alapozva szervezzük, a 

tananyagot kisebb részekre bontjuk, többszöri visszajelzéssel, gyakori 

megerősítéssel. Többször használunk audiovizuális anyagokat, mert 

ezek a tanulók eredményesebben tanulnak látás és hallás, mint 

olvasás útján. Számukra külön feladatlapokat és gyakorlólapokat 

tervezünk. Azon tanulók számára, akik nehezen tudják magukat 

kifejezni írásban, lehetőséget adunk arra, hogy szóban számoljanak be, 

de teljesen nem tekintünk el az írásbeliségtől. 
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2.4.5.2. A beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
 
Azt a gyermeket tekintjük BTM-es tanulónak, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített, vagy 

sajátos technikákat mutat. 

 
 
2.4.5.2.1. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók 

 
 

Tanulási nehézséggel küzd az a tanuló, aki tartósan a képességei alatt teljesít, 

elmaradva attól, ami a képességei vagy a múltbeli teljesítménye alapján tőle 

elvárható lenne. A tanulási nehézség megszüntetése érdekében az első, 

legfontosabb lépésnek a családi háttér feltárását, a családi interakciós minták 

feltérképezését és megértését tartjuk. Ha szükséges pszichológus közreműködését 

biztosítjuk. 

Arra törekszünk, hogy sikerélmények biztosításán keresztül segítsük a személyes 
 

hajtóerő érzetének növelését, annak tudatosítását, hogy a siker és a kudarc nem a 

véletlenek összjátékán,  hanem rajta is múlik. Másrészt az osztálybeli tanulási 

környezet megváltoztatása, homogén csoportokban folyó tanítás, más taneszközök, 

fejlesztő pedagógus és gyógypedagógusok közreműködése segítik az eredményes 

felzárkóztatást. 

Sok  esetben  a  tanulási  nehézség  oka  az  alapvető  készségek  terén  jelentkező 
 

lemaradás, ezért megfelelő időkeretet biztosítunk a hiányosságok korrigálására. 

Legfontosabb feladatunk a korai azonosítás, a kiszűrés, valamint azon preventív 

intézkedések megtétele, amelyek a teljesítménnyel szembeni ellenállás 

megszilárdulását meggátolják. Ha úgy találjuk, hogy felkészültségünk nem 

elégséges a probléma megoldásához, külső szakemberhez fordulunk. 

 
 
2.4.5.2.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 

 
 
A szociális inadaptáció, a nehezen nevelhetőséget előidéző környezetei ártalmak 

túlnyomó része családi eredetű: kedvezőtlen légkör, helytelen nevelési eljárások. 

Emellett szerepet játszhat a kortárs csoport, a negatív vonatkoztatási csoport is. 

Különös figyelmet fordítunk a hiperaktivitásból, az agresszivitásból és a disz-  
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szocialitásból fakadó magatartásproblémára, amely gyakran társul tanulási zavarral 

és olyan emocionális zavarral, mint a visszahúzódás, szorongás, gátoltság. Teendőink 

két kiemelt területe a prevenció és a korrekció. 

 
A prevenció nem csak pedagógiai feladat, ezért együttműködünk a pedagógiai 

szakszolgálattal, a pszichológussal és a gyermekjóléti szolgálattal. A szülőkkel szoros 

kapcsolatot tartunk, rendszeresen családlátogatást végzünk. 

 
A korrekció az iskolai nevelés feladata. Tennivalóink a tünetek tanulmányozása, 

ok-keresés, elemzés és tervkészítés a magatartási probléma leküzdésére. A 

korrekció sikerének legfőbb biztosítéka a szeretet, a megértés, a bizalom a gyermek 

iránt, a lelkiismeretünk, valamint a pedagógiai és pszichológiai tudásunk. Ha 

eredmény ezek ellenére nem mutatkozik, külső segítségért folyamodunk, és 

folyamatos önképzéssel törekszünk a probléma pontos azonosításának és hatékony 

ellensúlyozásának megtanulására. Kiemelten kezeljük a problémakört az általános 

iskola kezdő szakaszában, mivel itt van a legnagyobb lehetőség a zavar felismerésére, 

a szülőkben és a gyerekekben itt van a legnagyobb fogadókészség, és itt kínálkozik a 

legjobb korrekciós lehetőség is. 

 
 

2.4.5.3. A kiemelten tehetséges tanulókat segítő tevékenységek 
 
 

A tehetség egyik legfontosabb jegye az átlagon felüli intelligencia, illetve egy konkrét 

területen mutatkozó kiemelkedő képesség. Az általános iskolás tanulóknál a 

specifikus képességek csak most formálódnak, ezért az intelligencia és a 

teljesítmény mellett a kreativitást, és a feladatvégzésben való kitartást tekintjük a 

tehetséges gyermek további jellemzőinek. A tehetségfejlesztés és a tehetséggondozás 

során nem az ismeretek gyarapítása az elsődleges cél, hanem a képességek-, a 

kreativitás és a személyiség összehangolt fejlesztése. 

 

Fő stratégiánk a gazdagítás, dúsítás: vagyis a tehetséges tanuló az érdeklődési 

területének megfelelően a tantervi anyagot meghaladóan kap képzést. Ennek formái 

a tanórán belüli differenciált foglalkoztatás, szakkörök, nyári tehetséggondozó 

táborok, egyéni és kiscsoportos versenyfelkészítés, valamint a művészeti iskola. 

 

Ezt a célt szolgálják a választható tantárgyak, az iskolai sportkör, versenyek, 

vetélkedők, szabadidős foglalkozások és maga a könyvtár. 

Helyt adunk a tanítási órákon igazi, az életből való problémák megoldásának, 

kutatásának, kiselőadások tartására, csoportos megbeszélésekre, ötletbörzékre. 
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2.4.5.4. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 
 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és az eltérő kulturális 

hátterű tanulók különböző fogalmakat takarnak. Előbbi alatt az alacsony szocio- 

ökonómiai státusszal jellemezhető társadalmi réteghez tartozókat értjük, az utóbbi 

a kulturálisan eltérő háttér értékeiben, attitűdjeiben és szokásaiban tér el 

jelentősen a többségi kultúrától, s ez okoz hátrányt a tanuló számára. 

 

Alapvető feladatunknak tekintjük - a szülők igényeinek megfelelően, az iskola 

társadalmi környezetéhez alkalmazkodva - a tanulók egész napos ellátását: ügyelet, 

napközi, tanulószoba, diákétkeztetés biztosítása. A napközit a komplex pedagógiai 

folyamat szerves részének tartjuk. 

Biztosítani kívánjuk a tanórákra való szakszerű felkészülést, lehetővé tesszük, hogy 

tanulóink részt vegyenek a városi művelődési intézmények rendezvényein, 

programjain. 

 

2.4.5.4.1. A napközi feladata: 
 
 

 biztosítani a tanulás szükséges feltételeit, elsajátíttatni az egyéniségüknek 

megfelelő tanulási módszereket, fejleszteni önállóságukat 

 egyéni foglalkozással biztosítani, hogy minden gyermek a képességeihez mért 

optimális teljesítményt érje el 

 a szociális hátrányok részbeni csökkentése, a szociálisan hátrányos helyzetű 

gyermekek tehetséggondozása 

 különös odafigyelés a gyermekjóléti gondoskodásban részesülőkre 
 

 a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal való speciális 

foglalkozás, segítségadás 

 kifejleszteni az önellenőrzés képességét 
 

 neveljen egymás segítésére 
 

 tanítson meg a játék örömére, neveljen a játékszabályok betartására 
 

 vállaljon részt a társas viselkedés szabályainak gyakoroltatásában 
 

 neveljen a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szokásaira 
 

 segítse az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását 
 

 vállaljon részt az iskola programjában preferált értékek átszármaztatásában 

és gyakoroltatásában. 
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2.4.5.4.2. Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának rendje – az integrációs pedagógiai 

rendszer alkalmazása 
 
Iskolánk nyitott iskola, ahol a gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme 

a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja, ezért az oktató – nevelőmunka során 

nem hagyjuk figyelmen kívül a környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait.   

Mivel a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan meghatározott, a differenciáló 

szociális feltételek hatásai esélyegyenlőtlenségek formájában szükségképpen 

kifejezésre jutnak. 

 
 

Természetes törekvésünk tehát az indulási hátrányok csökkentésére, a művelődési 

egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvés, az esélyegyenlőség 

feltételrendszerének megteremtése. 

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók kiszűrését, 

felzárkóztatásuk formáinak és módszereinek változatos alkalmazását, képességeik 

kibontakoztatását – adottságaiknak, érdeklődésüknek megfelelő pozitív 

hatásrendszer kialakításával a nevelés – oktatás folyamán. 

 

A törvényben rögzítetteken túl hátrányos helyzetű tanulóknak tekintjük azokat a 

tanulókat is, akiket tanulmányi szempontból különböző környezeti tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. A károsan ható tényezők eredete lehet 

a családi mikrokörnyezet, a kortárscsoport, de az iskolai környezet is. 

 
 
2.4.5.4.3. A hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése 
 
 

A hátrányos helyzet kritériumai alapján az aktuális tanév első hetében számba 

vesszük, hogy az adott tanulócsoportokban (osztályokban és napközis 

csoportokban), kik tartoznak a hátrányos helyzetű tanulók közé. Az 

intézményvezetés munkaértekezleten tájékoztatja a nevelőtestület tagjait a 

hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetű 

tanulókról. Az osztályfőnökök ezt követően pontos információkkal látják el az 

osztályukban tanító szaktanárokat egyéni, ill. kiscsoportos megbeszélések során. 
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2.4.5.4.4. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményessége 
 
 

Intézményünkben kialakult a tanulási képességet befolyásoló pszichikus funkciókat, 

a gyermekek érési és haladási ütemében meglévő különbségeket, az eltérő 

szociokulturális körülményeket fokozottabban figyelembe vevő pedagógiai 

szemlélet. A pedagógiai munka keretei között megteremtődött a lehetősége annak, 

hogy a nevelés, oktatás feltételeit az érintett gyermekek igényeihez alakítsuk, 

fokozott odafordulással, segítséggel, sajátos pedagógiai módszerekkel számukra az 

esélyegyenlőséget biztosítsuk. 

A környezeti tényezőkből, szociális helyzetből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó 

oktató munka kiindulópontja, hogy a képességkibontakoztatás mindenki számára a 

saját komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális 

fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, igényeit, 

érdeklődését. 

 

Azokat a hátrányos helyzetű tanulókat, akik a tanulás folyamatában lemaradást 

mutatnak az osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő pedagógusok az elmaradás 

típusa, súlyosságának mértéke, pszichés funkciók eltérései szerint csoportokba 

rendezik, meghatározva a felzárkóztatás formáit, módszereit. 

 
 

2.4.5.4.5. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának formái 
 
 

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának leggyakoribb formái és szervezeti 

keretei iskolánkban a következők: 

tanórai lehetőségek: 
 

 differenciált foglalkozás, 
 

 kooperatív tanulás, 
 

 osztályfőnöki órákon aktuális problémák feldolgozása. nem kötelező 

tanórai foglakozások: 

 kompenzáló foglalkozások (felzárkóztatás, korrepetálás), 
 

 egyéni fejlesztés, 
 

 logopédiai ellátás, 
 

 tanórai keretben szervezett választható matematika, magyar és idegen 

nyelvórák (szülők és tanulók igénye alapján). 

tanórán kívüli lehetőségek: 
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 szakkörök, 
 

 napközis és tanulószobai foglalkozások, 
 

 szakszolgálatok igénybevétele (pszichológus – családterápia), 
 

 alapfokú művészetoktatás, 
 

 szabadidős tevékenységek, osztály- és tanulmányi kirándulások, szünidei 

elfoglaltságok, nyári táborok, 

 kulturális tevékenységek (mozi-, színház-, múzeum-látogatás) 
 

 ünnepségeken, ünnepélyeken való részvétel, 
 

 tömegsport, 
 

 egyéni  megbeszélések  a  tanulóval  probléma  esetén  (osztályfőnök,CKÖ, 

egyéb szakember: védőnő, pszichológus, családgondozó). 

 
2.4.5.4.6. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának módszerei 
 
 
A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának során a pedagógiai 

tevékenységünkben a következő módszertani alapelveknek igyekezünk megfelelni: 

 
 

 személyiségi jogok tiszteletben tartása, 
 

 egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele, 
 

 társadalmi normák, értékek közvetítése, 
 

 szociális viselkedés alakítása, viselkedési normák közvetítése, 
 

 személyiség egészének erősítése, 
 

 sikerélmény biztosítása, 
 

 érzelmi biztonság megteremtése, szorongás csökkentése, 
 

 elfogadó attitűd kialakítása, másság elfogadtatása, 
 

 megismerési vágy felkeltése, 
 

 sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése, 
 

 állandó motiváltság, optimális terhelhetőség biztosítása, 
 

 folyamatos aktivitás, tevékenykedtetés, 
 

 kreativitás, képzelet fejlesztése, 
 

 játék, játékosság érvényesítése. 
 
 
 

Az oktató munka során alkalmazott módszereink: 
 

• alapkészségek fejlesztése (motorikum, figyelem, emlékezet, gondolkodás, 

kommunikáció, önellenőrzés…) 
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• pótló-foglakozások (esetenként lemaradók részére) 
 

• differenciált, fejlesztő feladatsorok összeállítása 
 

• felzárkózást elősegítő szorgalmi feladatok, házi feladatok 
 

• napközis tanító, tanulószoba vezető által irányított tananyag 

gyakoroltatás 

• család együttműködése (szülő által tananyag gyakorlása) 
 

• egyéni fejlesztési terveknek megfelelő korrekciós, rehabilitációs, 

kompenzáló munka (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok) 

 
 

2.4.5.4.7. Hatásvizsgálat 
 
 

A nevelőmunka eredményességének vizsgálata az alábbi területekre irányul: 
 

• társas kapcsolatok változásai – szociometriai vizsgálat 
 

• magatartás, szorgalom változásai 
 

• iskola – család együttműködésének változásai 
 
 
 

A tanulmányi eredményesség vizsgálata a következő területekre összpontosul: 
 

• órai munka minősítése 
 

• témazáró dolgozatok érdemjegyei, minőségi értékelése 
 

• negyedévi értékelő értekezleten szóbeli értékelés - tantestület részére 
 

• negyedévi szöveges értékelések – szülő részére 
 

• szintmérő feladatlapok (tantárgyi követelmények elsajátítása) értékelése 
 

• készségek és alkalmazásképes tudás feltérképezésére 
 

• félévi, év végi osztályzatok, szöveges értékelések 
 

• sajátos nevelési igényű tanulók esetén 
 

o diagnosztizáló mérések, 
 

o folyamatdiagnózis, 
 

o egyéni haladás értékelése, 
 

o pszichológiai mérések, 
 

o képességvizsgálat. 
 

• hátrányos  helyzetű  tanulók  egyéni  haladási  útjának  dokumentálása 

évente 
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2.4.5.5. A  tanulóknak  az  intézményi  döntési  folyamatban  való  részvételi jogainak 
gyakorlási rendje 
 
 

A  tanuló  joga,  hogy  a  DÖK  szervezetén  keresztül  részt  vegyen  az  iskolai 

döntéshozatalban 

Esetkörök: 

a) A magatartás és szorgalom minősítésének kialakításában 

b) Az osztályok foglalkozási, kirándulási terveinek az összeállításában, 

megvalósításában 

c) A jutalmazás és fegyelmi rendszer kidolgozásában 

d) A házirend elkészítésében 

e) A DÖK programjának kialakításában, egy tanítás nélküli DÖK nap 

megszervezésében 

Eljárási mód 

A fentiekről az osztálytitkárok tájékoztatják a tanulókat. 
 

 

2.4.6.A szülő, a tanuló, a pedagógus és az
 intézmény partneri kapcsolattartásának formái 

 
 

2.4.6.1.Kapcsolattartás a családdal 
 
 

Iskolánkban a kapcsolattartás leggyakoribb formái az alábbiak: 
 

 családlátogatás 
 

 szülői értekezletek 
 

 nyílt napok 
 

 fogadó óra 
 

 telefonos kapcsolat 
 

 írásbeli közlések 
 

 tanácsadás, segítségnyújtás, konzultáció az érintett szülők számára 
 

 negyedéves fejlesztő értékelő megbeszélés. 
 

(Javasolt témák személyre szóló tanácsadással: nevelési módszerek, tanulási 

hatékonyság növelésének lehetőségei; szülői kötelességek és jogok tisztázása; iskola 

feladatai, elvárásai; segélyezési lehetőségek; értékközvetítés.) 
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2.4.6.2. Kapcsolattartás egyéb szervekkel 
 
 

A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, preventív feladatok ellátása, a 

veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében az iskolavezetés, valamint 

az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak a védőnői szolgálattal, a gyermekjóléti és 

családsegítő szolgálatokkal, a kisebbségi és a fenntartó önkormányzatokkal. Az 

együttműködés keretében megvalósítandó teendőink: 

 mentálhigiénés tevékenységek 
 

 egészségvédő programok, akciók 
 

 családi életre nevelés 
 

 pályaorientáció 
 

 segélyezés kezdeményezése 
 

 szociális ellátások biztosítása 
 

 tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről 
 

 pszichológiai tanácsadás 
 
 

2.4.6.3. Civil szervezetekkel való együttműködés 
 
 

Civil szervezetekkel való együttműködés 

Tevékenysé

g 

megnevezés

e 

 

Felelős 

 

Határidő 

 

Dokumentálás 
Eredményessé

gi mutató 

 

 Együttműködés a 

rend-szeres

 iskolába járás és a 

tanulók hiány- 

zásának 

csökkentésében Közös 

családlátogatás 

 
Intézményvezet

ő és 

IPR-team 

 
 

Folyamatos 

 

Éves  

Munkaterv, 

Fotók, Videó 

felvételek, 

Programok 

terve, 

értékelése 

 

A HHH 

gyerme- kek 

redszere- sen 

járnak isko- 

lába, a hiány- 

zások 

csökkennek. 

Nő a ne- 

gyedévi 

értékeléseken 

való je- lenlét. 

A szemé- lyi 

higiéne javul. 

Gyermekjóléti és Csa- 

ládsegítő Szolgálattal 

való együttműködés 

 

 

Intézményvezet

ő IPR-team 

vezetője 

 

 
rendszeresen, 

tervszerűen, 

aktuálisan 

 
 
 
 

Emlékeztetők, 

feljegyzések 

CKÖ-vel, helyi 

egyesület- 

tel, szószólóval

 való 

együttműködés 
Együttműködés az 

iskolaválasztásban 

 

Intézményvezető 
Továbbtanulás 

előtti időszak 

 

Feljegyzések 
Sikeres 

iskolaválasztás 

Pályázati lehetőségek 

kihasználása 

 

Intézményvezető 
Pályáztatás 

időszakában 

Pályázati 

dokumentáció 

Pályázatírás, 

megvalósítás 
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2.4.6.4. A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés 
 

 

A HHH gyerekek szüleivel való kapcsolattartás, együttműködés 

 

Tartalma 
 

Formája 
 

Gyakorisága 
 

Felelős 
 

Dokumentálás 
Eredményessé

gi mutató 

 

 
Személyes 

kapcsolat 

kialakítása 

minden 

szülővel 

Család- 

látogatás, 

Legalább 

egyszer 

 
 
 
 
Pedagógusok 

 
 
 
Jegyzőkönyv

, jelenléti ív 

 

 
 
 
 
A családok 

bevonásával a 

partnerközpon

tú működés 

meg- valósul, 

az intézmény 

párbeszédet 

folytat minden 

szülővel 

Egyéni 

beszélgetések 

Alkalom- 

szerűen 

Szülői 

értekez- let, 

Fogadó- óra, 

nyílt hét 

Szeptember, 

október, 

január, 

Az   egyéni   fej- 

lesztés ered- 

ményessége 

 
 
 
Tájékoztatás 

- beszélgetés 

a szülőkkel 

 

Negyed- 

évente 

 

 
 
 
 
Osztály- 

főnökök 

Portfóliók, 

Képek, 

videók, 

Programterv 

Csoport-és 

intézményi 

értékelések, 

Feljegyzések

, 

emlékeztető

k 

 

 
Közös 

rendezvények 

szervezése 

 

Folyamatos 

Éves 

Munkaterv 

alapján 

 

 

2.4.7. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga 
szabályai: 

 

 

Intézményeinkbe való belépéskor alkalmassági vizsga nincs, kivétel a művészeti 

iskola, ahol a művészeti szaknak megfelelő alkalmassági vizsgát tartunk. 

(részletesen lásd a Művészeti iskola PP). 

Intézményeinkben a következő vizsgákat alkalmazzuk: 

 Vizsgák a Művészeti iskolában 

 Az alapfokú évfolyamok sikeres befejezése után alapvizsgát tartunk. 

 Az utolsó továbbképző évfolyam sikeres befejezése után záróvizsgát tartunk. 

(részletesen lásd a Művészeti Iskola PP). 

 

2.4.7.1.        Vizsgák a Fodor András Általános Iskolában 
 

A Fodor András Általános Iskola nyolcadik év májusában vizsgát tart angol, 

illetve német nyelv tantárgyakból. A pedagógusok felkészítik a tanulókat a 

vizsgára, közösen kidolgozzák a tételeket, a korábban megadott témakörök alapján. 

A vizsga érdemjegye beszámít a nyolcadik évfolyam év végi jegyébe, egy jeggyel 

felfelé, vagy lefelé módosíthatja azt. 
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2.4.8. A felvétel és az átvétel szabályai 
 
 
 

Intézményeink a beiskolázási körzetükből jelentkező tanulókat kötelezően felveszik. 

Az intézmények a szabad kapacitásuk terhére felvehetik a beiskolázási körzeten 

kívülről érkező tanulókat is. Átvétel a szabad kapacitás függvényében intézményi 

hatáskörben történik, a törvényi létszámkeretek betartásával. 
 
 

2.4.8.1.Az iskolai felvétel 
 
 

A köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 50.§ (7) bekezdése 

alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami 

intézményfenntartó központ által meghatározott időpontban kell beíratni. A 

tanköteles tanulók nyilvántartását a kormányhivatalok járási hivatalai tartják 

nyilván. A szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga. 

Az Nkt. 50.§ (6) az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A 

körzethatár megállapítása és közzététele a kormányhivatal feladata. 

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendeletben foglalt eljárás szerint dönt. A felvételről, vagy elutasításról szóló 

határozatot az iskola küldi meg a szülőnek. 

A tanköteles korú gyermekének beíratását elmulasztó szülő ellen az igazgató 

kormányhivatal felé köteles jelzést tenni. 
 

 

Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után férőhellyel rendelkezik az iskola, 

akkor az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (5) alapján járhat el. 

 
 
 

2.4.9. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
 

 
 

 A novemberi egészségnevelési projekt (hónap) keretében 

 Szakköri formában 

 Tanórai keretek között (biológia) 
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2.5. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai 
tevékenységek 
 
Olyan légkört teremtünk, és pedagógiai tevékenységet úgy szervezzük, hogy 

minden gyermek részére biztosítsa a fejlődéséhez szükséges feltételeket, 

lehetőségeket képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához. 

 
Célunk növelni az esélyt arra, hogy leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek 

születésénél, családi, vagyoni helyzeténél, etnikai hovatartozásánál vagy bármilyen 

más oknál fogva fennállnak, és olyan tudással, érzelmi viszonyulásokkal és 

szokásokkal felvértezni őket, melyekkel önmaguk képesek felismerni a rájuk 

leselkedő veszélyeket (a drog, az alkohol, a dohányzás), megtalálják ezek 

elhárítására a megfelelő  magatartásokat. Ez  komplex,  az iskola egészét átfogó 

nevelőmunka, a környezet-és egészségnevelést integráló pedagógiai folyamat, 

melynek a színtere nemcsak a tanóra. Célunk a prevenció, a hátrányos helyzet 

csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, segítségnyújtás. 

Együttműködés azokkal a szervekkel és szervezetekkel, amelyek szakszerű 

támogatást tudnak nyújtani nevelőmunkánkhoz. Gyermek-és ifjúságvédelmi 

tevékenységünk az iskola valamennyi gyermekére vonatkozóan az alábbiakat 

foglalja magába: 

 az általános prevenciós, mentálhigiénés tevékenységeket, 
 

 a családdal való együttműködést, tanácsadást, 
 

 szünidei elfoglaltságok, szabadidős programok, nyári táborok szervezését, 

tanulók iskolán kívüli életének, szabadidős tevékenységének figyelemmel 

kísérését, 

 képességfejlesztést és tehetséggondozást, 
 

 a pályaválasztás segítését, 
 

 az iskolán belüli szociális ellátásokat, 
 

 egészségvédő programokat, akciókat, családi életre nevelést, 
 

 azokat az iskolai tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy 

véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben, személyi jogaik 

tiszteletben tartását. 

A bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő, illetve veszélyeztetett 

gyermekre irányuló teendőink felölelik: 
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 a hátrányos és veszélyeztetett tanulók felmérését, nyilvántartását, 
 

 felzárkóztató programokat, az indulási hátrányok kompenzálását, 
 

 integrációs- és képesség-kibontakoztató programot, 
 

 pszichológiai tanácsadást, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, 
 

 tájékoztatást a segítő szolgáltatások lehetőségeiről, 
 

 kapcsolattartást a segítő intézményekkel és szervezetekkel, 
 

 a  segélyezés  kezdeményezését,  különös  odafigyelést  a  gyermekjóléti 

gondoskodásban részesülőkre, 

 az etnikai kulturális- és fejlesztő tevékenységet. 
 
 
 

Az osztályfőnököknek kiemelt szerepe van a családokkal való szoros 

kapcsolattartásban, az iskola és a család nevelő hatásainak összehangolásában. E 

folyamatban a legfontosabb elemnek a családlátogatásokat tekintjük. 
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3. Az iskolában folyó nevelő –oktatómunka ellenőrzési, 

mérési, értékelési rendszere 

 
3.1. Az önértékelési munka célja:  
 
Az intézményi átfogó önértékelés célja,  

- hogy a pedagógusra,  

- vezetőre,  

- intézményre vonatkozó intézményi elvárások teljesülésének értékelése alapján, 

a pedagógus és a vezető önmagára, valamint a vezető a nevelőtestület bevonásával 

az intézményre vonatkozóan meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető 

területeket, majd erre építve fejlesztéseket tervezzen, a fejlesztési feladatait 

Intézkedési Tervben rögzítse, szervezeti és egyéni tanulási, önfejlesztési 

programokat indítson, hogy azután az újabb önértékelés keretében vizsgálja a 

programok megvalósításának eredményességét.  

 

Fő cél: A pedagógusok nevelőoktató munkájának fejlesztése, a kiemelkedő és a 

fejleszthető területek meghatározásával.. Az értékelés alapját a 

pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a 

pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok 

minősítésének alapját képező indikátorok alkotják.  

 

Elvárt eredmények: Az önértékelés eredménye egyrészt az elvárások 

teljesülésének mértékét jelző, elvárásonként meghatározott, az „Útmutató a 

pedagógusok minősítési rendszeréhez”1 című útmutatóban leírt skálán 

értelmezett értékek összessége, amelynek meghatározására az eszközrendszer 

alkalmazásával gyűjtött információk elemzése és az önértékelést támogató 

kollégákkal történő egyeztetés alapján kerül sor, másrész pedig a 

kompetenciánkénti összegzés eredményeként meghatározott kiemelkedő és 

fejleszthető területek. 
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3.2. A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT TAGJAI 
 

- Programvezető: intézményvezető által megbízott személy  
- Tagok:  munkaközösség vezetők, 1 fő művészeti iskola delegáltja, 

 

FELADATAIK  

Intézményvezetők  feladatai: igazgató, igazgató- helyettes 

  
- a program bevezetésének előkészítése : tervezés:  tájékoztatás, általános elvárások intézményi 

értelmezése 

- A BECS létrehozása  

- Havi lebontásban ütemterv készítése, amelyet az éves munkaterv tartalmaz 

- a megvalósításban: óralátogatások, interjúk, kérdőíves felmérések szervezése  

- Erősségek, fejlesztendő területek meghatározása 

- Segítségnyújtás a fejlesztési tervek elkészítéséhez 

-  

A csoporttagok feladatai:  

 

- Bevezetési ütemterv készítése 

- Éves, ötéves ütemterv készítése 

- Dokumentumok elemzése 

- Eljárásrendek készítése 

- Munkatársi értékelésben való részvétel 

- Az adott válaszok gyakoriságának a rögzítése az informatikai rendszerben.  

 

 

Bevont kollégák és feladataik:  

1. A tantestület valamennyi tagja ötévente a BECS éves munkaterve alapján 
 

feladata: óralátogatások, munkatársi értékelőlapok elkészítése, interjúzás. 
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3.3. Az önértékelési rendszer kidolgozásának és bevezetésének folyamata - Feladatterv 
 

L 
É 
P 
É 
S 
E 
K 

 
 

Tevékenység, feladat 

 
Idő 

tartam 

 
Módszer 
Eszköz 

 
Résztvevők 

köre 

 
Az eredményesség mutatója 

 
Hat.idő 

 
Felelős 

 
0 

A 20/ 2012. ( VIII. 31. ) EMMI rendelet értelmezése, 
az adódó feladatok megjelenítése az éves 
Munkatervben 

Nevelőtestül
eti 
értekezlet 
része 

 
Előterjesztés 

 
Nevelőtestület 

A nevelőtestület tagjai 
tudják, hogy 2015. augusztus 
31-ig fel kell készülni a 
rendszer működtetésére 

2015. 
április 

szept. 
1. 

 
Int. 

vezető 

1.  Programfelelős és TEAM megbízása 
 Szakmai ismeretek bővítése 

 
 

3 nap 

 
Önképzés 

Továbbképzés 

Int. 
vezető  

Program-felelős 
 

 
A még tisztázatlan kérdések 

pontosítása 
 

május 
vége 
folyama
tos 

 
Int. 

vezető 

2. A stratégiai dokumentumok felülvizsgálata: 
 Tartalmazzák-e a dokumentumok a vezetői 

feladatokat ellátók, valamint a pedagógusok 
teljesítményértékelésének szempontjait, és az 
értékelés rendjét? 

 Tartalmazzák-e a dokumentumok a 20/ 2012. ( 
VIII. 31. ) EMMI rendelet további elvárásait? 

  
Dokumentum – 

elemzés 

 
BECS 
TEAM 

 
 

„Leltár” 
 

 Mi az, ami megvan, 
  és mi hiányzik a  

dokumentumokból? 

 
 

május31
. 

 
 

Program-
felelős 

és a 
TEAM- 
tagjai 

3. A koncepció megfogalmazása: 
 
 Alapelvek 
 Célok 
 Milyen hozadékai lesznek? 
 Döntés:  adaptált rendszer mellett 

 
 
 
 

1 hét 

 Célok- 
eredmények 

 Fontosság 
 Mit várunk 

tőle 
 konszenzus 

 
Vezetés 
 
nevelőtestület 

 
 Kész koncepció 

 
 

 Tájékozott  
nevelőtestület 

 
 

 
június 

 
 
 

Int. 
vezető 
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4. Rendszer kimunkálása a rendelkezésre álló szakmai 
segédletek alapján: 
 Tartalmi elemek (fő és al ) szempontok 

összegyűjtése  
 Az önértékelés mérőeszközeinek elkészítése 
 Az önértékelés egyéni és intézményi szintű 

értékelését megjelenítő eszközök elkészítése 
 Az önértékelési rendszer éves és ötéves 

ütemtervének elkészítése  

 
1 hónap 
 

 
 

Egyéni és TEAM- 
munkában: 

 
 válogatás, 
 rangsorolás 
 brainstorming 
 kivitelezés, 

 
 
 
 
 
 

TEAM 

 
 
 
 
 
 

Kész rendszer elemek 

 
 
 
 
 
 
 
június 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Program-

felelős 
 

5. Az önértékelési rendszer intézményi legitimálása 
nevelőtestületi körben 

 
1 óra 

Prezentáció 
Beszélgetés 
Vélemény 
nyilvánítás = 
elfogadás 
(szavazás) 

 
Nevelőtestület 

tagjai 

 Nevelőtestület által 
elfogadott pedagó-gus 
önértékelési rendszer 

 

 
 
június 
30. 

 
 

Int. 
vezető 
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3.4.  A pedagógus önértékelés éves végrehajtási ütemterve 
 
 

Lépésről 
lépésre 

Tevékenység Felelős Eszköz/módszer Határidő Dokumentáció 

1.  
Az értékelésre kijelölt munkatársak 
megjelölése: portfóliót készített pedagógusok 
 

Igazgató 
Havi lebontásban ütemterv 
készítése, amelyet az éves 
munkaterv tartalmaz 

Tanévnyitó értekezlet 
Munkaterv 
Ütemterv 

2. 
Az igazgató a helyettessel egyezteti az adott 
hónapban teendő közös óralátogatások és 
értékelő konszenzusok időpontjait 

Igazgató, igazgató-
helyettes,  

Megbeszélés Hónap első hete 
Feljegyzések az 
egyeztetésről 

3. 
 
Nyilvánosságra hozatal 
 

Igazgató 
A tanári szobában 
kifüggesztve 
megtekinthető az ütemezés 

Hónap első hete Ütemterv 

4. 
Adatgyűjtési feladatok: tanmenetek, 
tematikus tervek, egyéb éves tervek, tanulói 
füzetek, napló 

munkaközösségvezetők Dokumentumelemzés Hónap második hete 
Értékelő lapok az 
elemzésekről 

5. Pedagógusok értékelése: óralátogatások  

Igazgató, igazgató-
helyettes, 
munkaközösség-
vezetők, kijelölt 
munkatársak 

Pedagógus önértékelése 
Munkatársi értékelő 
kérdőív 
Vezetői értékelés 

Ütemterv szerint 
az óra-látogatásokat 
követően egy héten 
belül 

Önértékelő kérdőív 
Társértékelő kérdőív 
Óratervek a látogatott 
órákhoz 

6. Kérdőívek kitöltése 
- szülői munkaközösség tagjai 

 
munkaközösség-vezetők 

 
Kérdőív 

 
A hónap 2. hete 

 
Online kérdőívek 

7. Interjúk készítése a pedagógusokkal 
 Igazgató, igazgató-
helyettes  

Az adatok feldolgozása  
Folyamatosan az 
ütemterv szerint 

Feljegyzések 

8. 

Konszenzus alapján intézményi összesítő 
elkészítése 
A felmérésen kapott válaszok összesítése.  
 

Igazgató, igazgató-
helyettes, 
közalkalmazotti tanács 
vezetője, érintett 
pedagógus 

Intézményi összesítő  Ütemterv szerint 
Feljegyzések az 
egyeztetésről 
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9. 

 
Az adott válaszok gyakoriságának a 
rögzítése az informatikai rendszerben.  
 
 

Programfelelős Online rendszer 
Az összesítés utáni 
héten 

Az országos rendszer 
feltöltve 

10. 

Az önértékelés egyéni összesítésének átadása 
az érintett pedagógusok részére: 
 Az egyéni értékelés ismertetése 
 Erősségek, fejlesztési javaslatok, vezetői 

intézkedés megbeszélése 
 Megállapodások határidőkben 

 
Vezetője az 
intézményvezető, 
résztvevői az értékelt, és 
az értékelők 

Megbeszélés 
Konszenzus 

Hónap vége 

Az értékelést tartalmazó 
dokumentumok egy 
példánya irattárba kerül 
 

11. 

 
A pedagógus a vezető segítségével az 
önértékelés eredményére épülő két évre szóló 
önfejlesztési tervet készít, amelyet feltölt az 
informatikai rendszerbe.  

Értékelt pedagógus 
Intézményvezető 
Programfelelős 

Megbeszélés  
Konszenzus 
 

Következő hónap 
Az országos rendszer 
feltöltve 
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3.5. A pedagógus önértékelés ötéves ütemterve 

Feladat Felelős Eszköz/módszer 
Periódus/ határidő 

Önértékelés Felülvizsgálat Korrekció 

Portfóliót készített pedagógusok 

értékelése: 

1. Önértékelés

2. Értékelő- team értékelése

1. Igazgató, igazgató-

helyettes

2. Értékelő-team

3. Munkatársak

1. Önértékelő lap

2. Munkatársi és szülői értékelő lap

3. Interjúk

4. Dokumentumok elemzése

5. Konszenzus alapján a pozitívumok,

fejlesztendő területek kijelölése.

2015/2016. 

tanév 

június 15. 

  2017/ 2018. 

tanév 

június 15. 

2019/2020. 

tanév 

június 15. 

Azok a pedagógusok, akik nem 

készítettek portfóliót 

1. Önértékelés

2. Értékelő- team értékelése

1. Igazgató, igazgató-

helyettes

2. Értékelő-team

3. Munkatársak

1. Önértékelő lap

2. Munkatársi és szülői értékelő lap

3. Interjúk

4. Dokumentumok elemzése

5. Konszenzus alapján a pozitívumok,

fejlesztendő területek kijelölése.

2016/2017. 

tanév 

 június 15. 

2018/2019. 

tanév 

június 15. 

2019/2020. 

tanév 

június 15. 
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3.6. Intézményi elvárások 
3.6.1. A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és 

elvárások: Pedagógiai módszertani felkészültség  
Önértékelési szempontok  Elvárások  
Milyen a módszertani felkészültsége?  
Milyen módszereket alkalmaz a tanítási 
órákon és egyéb foglalkozásokon?  

 Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és 
szaktárgyi tudással rendelkezik.  

 A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, 
változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.  

 Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak 
alkalmazására neveli.  

 Tanítványaiban kialakítja az online információk 
befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának 
kritikus, etikus módját.  

 Az alkalmazott pedagógiai módszerek a 
kompetenciafejlesztést támogatják.  
 

Ismeri és alkalmazza-e a 
tanulócsoportoknak, különleges 
bánásmódot igénylőknek megfelelő, 
változatos módszereket?  

 
 Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi 

állapotát. Hatékony tanuló-megismerési technikákat 
alkalmaz.  

 A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző.  
 Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati 

alkalmazását is lehetővé teszi.  
 Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges 

bánásmódot igénylőknek megfelelő, változatos 
módszereket.  

 A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe 
vételével választja meg az órán alkalmazott módszereket.  
 
 

Hogyan értékeli az alkalmazott 
módszerek beválását? Hogyan 
használja fel a mérési és értékelési 
eredményeket saját pedagógiai 
gyakorlatában?  

 Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját 
pedagógiai gyakorlatában.  

 Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA-
ciklus.  

 Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás 
eredményességét segítetik.  
 
 

Hogyan, mennyire illeszkednek az 
általa alkalmazott módszerek a 
tananyaghoz?  

 A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a 
digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan 
értékeli és megfelelően használja.  

 Fogalomhasználata pontos, következetes.  
 Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).  
 Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi 

és szakmódszertani tudással.  
 Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más 

forrásokból szerzett tudására.  
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3.6.2. A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és 
elvárások: 

 
 Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 
önreflexiók  
Önértékelési szempontok  Elvárások  
Milyen a pedagógiai tervező munkája: 
tervezési dokumentumok, tervezési 
módszerek, nyomonkövethetőség, 
megvalósíthatóság, realitás?  

 Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási 
(tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi.  

 Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat 
minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes 
tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási 
környezet lehetőségeit, korlátait stb.  

 Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, 
módszereket, taneszközöket.  

 Többféle módszertani megoldásban gondolkodik.  
Hogyan viszonyul egymáshoz a tervezés 
és megvalósítás?  

 Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel.  
 A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem 

előtt.  
 Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására.  
 Terveit az óra eredményességének függvényében 

felülvizsgálja.  
A tervezés során hogyan érvényesíti a 
Nemzeti alaptanterv és a pedagógiai 
program nevelési céljait, hogyan 
határoz meg pedagógiai célokat, 
fejlesztendő kompetenciákat?  

 A célok tudatosításából indul ki. A célok 
meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az 
intézmény pedagógiai programját.  

Hogyan épít tervező munkája során a 
tanulók előzetes tudására és a 
tanulócsoport jellemzőire?  

 Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.  
 Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.  
 Alkalmazza a differenciálás elvét.  

 

 
3.6.3. A tanulás támogatása  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Mennyire tudatosan, az adott helyzetnek 
mennyire megfelelően választja meg és 
alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat?  

 Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi 
állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni 
előzetes tanítási tervein.  

Hogyan motiválja a tanulókat? Hogyan kelti fel a 
tanulók érdeklődését, és hogyan köti le, tartja 
fenn a tanulók figyelmét, érdeklődését?  

 Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik 
felkelteni és fenntartani érdeklődésüket.  
 

Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási, 
probléma-megoldási és együttműködési 
képességét?  

 Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség 
esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra.  

 Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a 
tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására.  

Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz 
létre a tanulási folyamathoz?  

 Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal teli légkört 
alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, ahol mindenkinek 
lehetősége van a javításra.  

 A tanulást támogató környezetet teremt például a 
tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a 
diákok döntéshozatalba való bevonásával.  
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Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az 
információ-kommunikációs technikákra épülő 
eszközöket, a digitális tananyagokat? Hogyan 
sikerül a helyes arányt kialakítania a 
hagyományos és az információ-kommunikációs 
technológiák között?  

 
 Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló 

ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az 
IKT- eszközök hatékony használatára a tanulás 
folyamatában.  

 Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz 
szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók 
számára, például webes felületeket működtet, amelyeken 
megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók 
és a letölthető anyagok.  

 
3.6.4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő 
sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő 
módszertani felkészültség  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Hogyan méri fel a tanulók értelmi, 
érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát? 
Milyen hatékony tanuló-megismerési 
technikákat alkalmaz?  

 A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő 
módszerekkel, sokoldalúan tárja fel.  
 

Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a 
személyiségfejlesztés a pedagógiai 
munkájában, a tervezésben (egyéni 
képességek, adottságok, fejlődési ütem, 
szociokulturális háttér)?  

 Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli 
és kezeli.  

 A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem 
fejlődésében szemléli.  

 A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, 
autonómiájának kibontakoztatására törekszik.  

 Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési 
nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani - vagy a 
megfelelő szakembertől segítséget kérni.  

 Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját 
gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását.  

Milyen módon differenciál, hogyan 
alkalmazza az adaptív oktatás 
gyakorlatát?  

 Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni 
szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő 
stratégiák alkalmazására.  

 A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a tanulási folyamat 
részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál 
rájuk.  
 

Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a 
kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, 
ezen belül a sajátos nevelési igényű, a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, a kiemelten tehetséges 
tanulókkal, illetve a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókkal?  

 Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy 
tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket 
dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja.  

 Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni 
szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben 
kezeli.  
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3.6.5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, 
fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-
kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki 
tevékenység  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz 
a közösség belső struktúrájának 
feltárására?  

 
 Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos 

módszereit.  
 

Hogyan képes olyan nevelési, tanulási 
környezet kialakítására, amelyben a 
tanulók értékesnek, elfogadottnak 
érezhetik magukat, amelyben 
megtanulják tisztelni, elfogadni a 
különböző kulturális közegből, a 
különböző társadalmi rétegekből jött 
társaikat, a különleges bánásmódot 
igénylő, és a hátrányos helyzetű tanulókat 
is?  

 
 Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.  
 Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli.  
 Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a 

tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi 
háttéréből adódó sajátosságait.  

 A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét 
ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját.  

 Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, 
altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák 
elfogadása jellemzi.  
 

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a 
pedagógiai munkájában (helyzetek 
teremtése, eszközök, az intézmény 
szabadidős tevékenységeiben való 
részvétel)?  

 
 Az együttműködést támogató, motiváló módszereket 

alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a 
szabadidős tevékenységek során.  

 Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online 
közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, 
követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök 
funkcionális használatának terén.  
 

Melyek azok a probléma-megoldási és 
konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket 
sikeresen alkalmaz?  

 
 Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére 

törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös 
szabályok megfogalmazásával, következetes és 
kiszámítható értékeléssel.  

 A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, 
helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli.  
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3.6.6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók 
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Milyen ellenőrzési és értékelési formákat 
alkalmaz?  

 Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és 
képes saját követelményeit ezek 
figyelembevételével és saját tanulócsoportjának 
ismeretében pontosan körülhatárolni, 
következetesen alkalmazni.  

 A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit 
mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő 
teszteket) készít.  

 Céljainak megfelelően, változatosan és nagy 
biztonsággal választja meg a különböző értékelési 
módszereket, eszközöket.  

 Visszajelzései, értékelései világosak, 
egyértelműek, tárgyszerűek.  
 

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az 
értékelése?  

 A tanulás támogatása érdekében az órákon 
törekszik a folyamatos visszajelzésre.  

 Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből 
kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a 
csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség 
esetén gyakorlatát módosítani.  

 Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók 
fejlődését segíti.  
 

Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak? 
Visszajelzései támogatják-e a tanulók 
önértékelésének fejlődését?  

 Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és 
módszerek alkalmazására törekszik, amelyek 
elősegítik a tanulók önértékelési képességének 
kialakulását, fejlesztését.  
 

 
 

3.6.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, 
problémamegoldás  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a 
nyelvhasználata (a tanulók életkorának 
megfelelő szókészlet, artikuláció, beszédsebesség 
stb.)?  

 Munkája során érthetően és a pedagógiai 
céljainak megfelelően kommunikál.  
 

Milyen a tanulókkal az osztályteremben (és azon 
kívül) a kommunikációja, együttműködése?  

 A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt 
kommunikációs teret, feltételeket alakít ki.  

 Kommunikációját minden partnerrel a 
kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi.  

 Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás 
közötti kommunikációjának fejlődését.  
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Milyen módon működik együtt pedagógusokkal 
és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a 
pedagógiai folyamatban?  

 A kapcsolattartás formái és az együttműködés 
során használja az infokommunikációs eszközöket 
és a különböző online csatornákat.  

 A diákok érdekében önállóan, tudatosan és 
kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a 
szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel.  

 A szakmai munkaközösség munkájában 
kezdeményezően és aktívan részt vállal. 
Együttműködik pedagógustársaival különböző 
pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. 
projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) 
megvalósításában.  
 

Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá 
a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a 
visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e 
önfejlesztésre?  

 A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken 
rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban 
képes másokat meggyőzni, és ő maga is 
meggyőzhető.  

 Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a 
kollégák, a szaktanácsadó visszajelzéseire, 
felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében.  

 Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott 
feladatait, problémáit önállóan, a szervezet 
működési rendszerének megfelelő módon kezeli, 
intézi.  
 

 
 

3.6.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai 
fejlődésért  

Önértékelési szempontok  Elvárások  
Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a 
folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés 
igényét?  

 Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi 
és fejleszti.  

 Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját.  
 Tisztában van szakmai felkészültségével, 

személyiségének sajátosságaival, és képes 
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.  
 

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben, 
hogyan követi a szakmában történteket?  

 Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a 
pedagógia tudományára vonatkozó legújabb 
eredményekről, kihasználja a továbbképzési 
lehetőségeket.  

 Rendszeresen tájékozódik a digitális 
tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató 
digitális technológia legújabb eredményeiről, 
konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat.  

 Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai 
együttműködéseknek.  

 Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az 
intézményen kívül is.  
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Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége, 
felelősségvállalása a munkájában?  

 Munkájában alkalmaz új módszereket, 
tudományos eredményeket.  

 Részt vesz intézményi innovációban, 
pályázatokban, kutatásban.  
 

 
A belső értékeléshez szükséges dokumentumok megtalálhatók a Fodor András Általános Iskola 
öt éves önértékelési programjában. 
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4. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, a 

nevelő- oktató munkát segítő eszközök és felszerelések, 

tankönyvek kiválasztásának elvei 
 
 

A nevelő- oktatómunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, az egyes 

tantárgyak taneszközeit és segédleteit részletesen az adott tantárgy helyi 

tantervében rögzítettük. 

A tankönyvek kiválasztásának elvei: 

 
A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, 

hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli 

elhelyezése – az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való 

hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – 

különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – 

véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke 

részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek 

biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

 

Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott 

tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt 

tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1–

4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjének összeállításánál – különösen a 

tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – egyetértési joggal rendelkezik. 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon– közzé kell tennie 

azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket 

az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás 
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vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül.  

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni 

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez.  

Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken 

túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a 

kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott 

kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – 

határozatban állapítja meg.  

Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában 

teszi közzé. 

 
 

5. A szülők, tanulók, pedagógusok együttműködésének 

formái 
 

A partnerközpontú működés lényege, hogy az iskola a tanulói érdeklődésre épít, és 

figyelembe veszi a szülői elvárásokat. A nevelés, a gyermeki személyiség 

fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség 

koordinált, aktív együttműködése. Alapja a gyermek nevelése iránt viselt közös 

felelősség, feltétele a bizalom és egymás kölcsönös tájékoztatása. Iskolánkban a 

szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

 

• rendszeres és folyamatos tájékoztatás a tanuló előmeneteléről a tájékoztató 

füzetben, 

• fogadóórák rendjét az éves munkaterv rögzíti 
 

• nyílt napok időpontját az éves munkaterv rögzíti 
 

• szülői értekezletek (osztály- és iskolai szintű) tanévenként minimum két 

alkalommal, 

• pályaválasztási szülői értekezlet, 
 

• Szülői Választmányi értekezletek, 
 

• Szülők Akadémiája előadások szervezése, 
 

• Családlátogatások, 
 

• szülői levél, 
 

• iskolai ünnepek, megemlékezések, 
 

• diákönkormányzat rendezvényei, 
 

• szülők-nevelők bálja, alapítványi bál 
 

Az együttműködés kiterjed a közös problémák megoldására, a családi nevelésben 
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jelentkező nehézségek legyőzésére valamint tanulóknak szóló programok közös 

szervezésére. Iskolánkban az osztályfőnököknek kiemelten fontos feladata a 

családokkal való kapcsolattartás és együttműködés. A tanuló-pedagógus 

együttműködésének formái a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások is, amelybe 

beletartozik a diák-önkormányzati tevékenység is. 

 
 

6. Az iskola környezeti nevelési program 
 

 

Úgy tartjuk, az embernek csak akkor van esélye a boldogulásra, ha együttműködik 

környezetével, és nem uralkodni akar felette, ami a természet törvényeinek 

megértését, az élet minden formájának elismerését feltételezi. 

 
 

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

felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az 

élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a 

környezeti nevelés megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot 

alapoz, és erősít meg az élő, ill. élettelen környezettel, kifejleszti a szándékot és 

képességet a környezet aktív megismerésére, felkelti az igényt, és képessé tesz: 

 

- a környezet változásainak, jelzéseinek felfogására és összefüggő rendszerben 

történő értelmezésére, a rendszerben felismerhető kapcsolatok megértésére, 

- a  problémák  megkeresésére,  okainak  megértésére,  és  általa  a  lehetséges 

megoldások megkeresésére, a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola is hozzájáruljon a tanulók természet- és 

környezetbarát szemléletének megalapozásához, a természettel és környezettel 

szembeni felelős magatartásuk kialakításához. 

 

7. Környezeti nevelés 

7. 1. A környezeti nevelés általános céljai 
 

 
A környezeti nevelés átfogó céljának tekintjük a tanulók környezettudatos 

magatartásának, életvitelének kialakítását, annak érdekében, hogy a felnövekvő 

nemzedék elősegítse az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható 

fejlődését Pedagógiai törekvésünk a tantárgyak közötti integráció során a globális 

összefüggések felismertetése és megértetése, a különböző tantárgyak 
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ismeretkészletének összekapcsolásával, az egyes különálló tantárgyakba foglalt 

környezeti vonatkozású ismeretek, fejlesztési elemek egésszé építésével. 

 
 

Feladatunknak tekintjük – a környezetvédelem jeles napjainak megünneplésével – 

a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 

szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozását. 

Arra törekszünk, hogy 
 

 iskolánk tanulóinak legyen igényük a tiszta, rendes környezetre, ügyeljenek 

a tisztaságra és a rendre, 

 nevelőjük irányításával vegyenek részt a tanterem és a folyosó díszítésében, 

zöld növények elhelyezésében és gondozásában, 

 a hulladékot  megfelelő  tárolóba tegyék  mind  az  iskolában,  mind  iskolán 

kívül, 

 az iskola épületébe letisztított cipővel lépjenek, 

 vegyenek részt aktívan tereprendezésben és új növények ültetésében és az 

iskola környezetének gondozásában és szépítésében, 

 az iskola udvarán és környezetében óvják, védjék a növényzetet, 

 használják balesetmentesen az iskola udvarán elhelyezett játszótéri 

játékokat, és ügyeljenek jelenlegi állapotuk megőrzésére, 

 takarékosan használják az energiát (feleslegesen ne használják a világítást, 

ne pazarolják a vizet, fűtési időszakban csak a szünetek alatt szellőztessenek, 

számítógépet és TV-t feleslegesen ne hagyják bekapcsolva), 

 régi tankönyveiket ajánlják fel a rászoruló iskolatársaiknak, és ne dobják 

azokat a szemétbe, 

 vásárláskor a környezetre ártalmatlan vagy környezetbarát termékeket 

részesítsék előnybe az ártalmassal szemben. 
 
 

7.2. A környezeti nevelés céljaiból adódó feladataink 
 
 

Feladatunknak tartjuk: 
 

 kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt úgy, hogy 

a  környezet szeretete, védelme  váljon  a  tanulók  életvitelét  meghatározó 

erkölcsi alapelvvé, hogy legyen meghatározó életmódjukban a természet 

tisztelete, a felelősség vállalása, váljon meghatározóvá a környezeti károk 

megelőzésére való törekvés, 

 érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt, bekapcsolni őket a 

közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 73



 képessé tenni a tanulókat arra, hogy a tanórán szerzett ismereteket össze 

tudják kapcsolni az élet valós ügyeivel, hogy személyes tapasztalataik alapján 

együtt tudjanak működni a környezeti konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén. 

 
 

7. 2. 1. Környezeti nevelés a tanórán 
 

 

Az egyes szaktárgyi órákon mindig beszélünk a tantárgyhoz kapcsolódó környezeti 

problémákról, javaslunk olvasnivalót, ajánlunk TV műsorokat, megnézünk együtt 

videó-filmeket, kísérleteket végzünk a témákhoz kapcsolódóan. 

 
 

Alkalmat kínálunk kiselőadások tartására. Kirándulásokat, tanulmányi sétákat, 

tanulmányi versenyeket szervezünk. 

 

Folyamatosan felhívjuk a figyelmüket a takarékos energiafelhasználásra, a 

környezet megóvásának fontosságára szűkebb és tágabb értelemben egyaránt. 

Személyes példamutatásunkkal alakítjuk a gyermekek szemléletét, 

gondolkodásmódját és viselkedését. 

 
 

A tanárok a tanmenetben jelölik azokat az órákat, amelyek tananyaga szorosan 

kapcsolódik a környezeti nevelési célkitűzésekhez. 

 
 

7. 2. 2. Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés 
 

 
 

Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés 

szempontjából. Egy osztályterembe való belépéskor már ránézésre látszik annak 

hangulata, atmoszférája. 

Az év eleji teremdíszítés nem öncél, hanem határozott környezetkialakítási terveket 
 

rejt, tartalmakat fed. Kiemelkedő az osztályfőnök szerepe abban is, hogy összefogja 

a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai kereteket megbontó 

tevékenységeit, lehetőségeit. (a fogyasztói társadalom problémái, a táplálkozási 

szokások, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és 

energiatakarékosság az iskolában). 

Az osztályfőnöki órák témájának kínálata nem ad hoc jellegű, ismétlődésekkel teli, 
 

hanem négy évre tervezett, sokszínű szocializációs program. 
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7.2. 3. Környezeti nevelés a tanórán kívül 
 

 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések 

feltárásával megalapozzuk, hogy a középiskolában lehetővé váljon a környezetért, a 

jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség formálása. 

 A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciók is 
 

kiegészíthetik és összefűzhetik az egyes szaktárgyakat. 
 

 Igény szerint környezetvédelmi  szakkört  szervezünk,  mely  a  kutató  

típusú,  önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyon jó 

színtere. 

 A  jeles  napokhoz  kapcsolódóan  (Víz,  Föld,  Madarak  és  Fák)  projektek 

keretében dolgoznak fel tanulóink egy-egy környezetvédelmi problémát. 

 Olyan akciókat szervezünk, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének 

figyelmét egy-egy helyi vagy globális környezeti problémára. 

 
Iskolánkban megünnepelt környezetvédelmi jeles napok osztályok szintjén: 

 március 22. Víz Világnapja 

április 22. Föld Napja 
 

május 10. Madarak és Fák Napja 
 

június 5. Környezetvédelmi Világnap 
 

szeptember 22. Autómentes Nap 
 

október 5. Állatok Világnapja 
 

 Iskolánkban nyitott, a nagyközönség által is látogatható környezetvédelmi 

kiállításokat is rendezünk (pl. szemétszobrászat, természeti értékeket, helyi 

problémákat bemutató kiállítás, újrahasznosítás lehetőségei kiállítás, stb. …). 

 Tanulmányi kirándulások alkalmával ellátogatunk tanösvényekre, nemzeti 

parkokba, természetvédelmi területekre, vadas-parkokba, botanikus 

kertekbe, múzeumokba. 

 Megteremtjük a különválogató (szelektív) hulladékgyűjtés lehetőségét az 

egész iskolára kiterjedően, legalább a papírhulladék, a szárazelem és a szerves 

hulladék vonatkozásában. 

 Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hogy vegyenek részt 

Barátunk a természet, regionális és országos Kaán Károly, Hermann Ottó 

környezetvédelmi versenyeken, vetélkedőkön. 
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 Használt elem- és papírgyűjtési akciókkal példát adunk a szelektív 

hulladékgyűjtésre 

 

7. 3. A tanulók fizikai állapotának mérése 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 80. § (9) bekezdése szerint az 

iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében 

meghatározott mérési időszakban tanévenként – a felnőttoktatásban és az 1-4. 

évfolyamon tanulók kivételével – megszervezi a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés 

tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének 

mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. Az EMMI adott 

tanévre szóló tanév rendjében meghatározottak alapján a tanulók fizikai állapotának 

és edzettségének a vizsgálatát az iskoláknak az adott év rendjében meghatározott 

időszakban kell megszervezni és feltőlteni szintén a rendeletben meghatározott 

határidőre a NETFIT® rendszerbe. 

A NETFIT® fittségmérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, 

amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. A négy profil egészében 

jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az egyes profilok különböző 

számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db merest ( 

testtömeg, tstmagasság, testzsírszázalék mérés ), az aerob fittségi (állóképességi) 

profil 1 db tesztet ( ingafutás 20 méteren ), a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet ( 

ütemezett hasizom teszt, törzsemelés, ütemezett fekvőtámasz, kézi szorítóerő mérés, 

helyből távolugrás ), míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet ( hajlékonysági teszt ) 

tartalmaz. 

A NETFIT® lehetővé teszi a diákok számára, hogy a fittségi teszteredményeiket 

online környezetben, az összes mérési eredmény figyelembevételével kezelni tudják. A 

szülők számára is biztosítja, hogy követni tudják gyermekeik fizikai fittségi adatait, 

és tájékozódni tudjanak fejlődésükről. A pedagógusok számára pedig lehetővé válik a 

diákjaik és osztályaik együttes kezelése, fejlődési jellemzőik, állapotváltozásuk 

nyomon követése. Az egyéni értékelőlapok és a statisztikai lekérdezés lehetőségei 

megteremtik a lehetőséget az osztály- és egyénspecifikus fittségi program 

kidolgozására. Ezen keresztül pedig a diagnosztikus pedagógiai értékelő funkció 

valódi, testnevelést támogató eszközzé válik. 
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7. 4. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

 
A fogyasztóvédelem célja a fogyasztói kultúra fejlesztése, és a tudatos kritikus 

fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése a tanulókban. A tanulók hatékony 

társadalmi beilleszkedéséhez, az együttműködéshez és a részvételhez 

elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, 

pedagógiailag megtervezett fejlesztése. 

 
 

Olyan szociális motívumrendszerek kialakításáról és erősítéséről van szó, amelyek 

gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoznak magukban. Szükséges a 

társadalmi és állampolgári kompetenciák kialakításának elősegítése, a jogaikat 

érvényesíteni tudó, a közéletben részt vevő és közreműködő fiatalok képzése. A 

szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése, a versenyképesség erősítésével 

kapcsolatos  területek, mint például a vállalkozási, a

 gazdálkodásiés  a munkaképesség szoros összefüggése, a cselekvési 

kompetenciák fejlesztése. Fogyasztói magatartásunk sokféle hatás mentén, a 

szociális tanulás útján alakul, fejlődik. Amíg a kisiskolás korban leginkább jellemző 

fogyasztói magatartások a kiválasztás,  az áruismeret, a döntés,

 a kockázatvállalás,  a bizalmi elv érvényesülése, addig a 

kamaszkorban már megjelenik a jogérzék, kellő fejlesztés esetén a jogismeret,

 a szolgáltatásismeret, a fogyasztói értékrend és  a 

vállalkozásismeret is. 

 
 

A fogyasztás elemi meghatározója a család. A fogyasztói szokások tekintetében az 

otthonról hozott hatások a legélénkebbek, ezért is fontos a szülők, a családok 

bevonása a nevelési folyamatba. A napi gazdasági tapasztalatok, a gazdasági élet 

mind alaposabb és tudatosabb megismerése és megértése segít a fenntarthatóság 

eszméjének elfogadtatásában. 

 
 

Az emberek sokszor az olcsó, akciós termékeket részesítik előnyben, általában 

keveset költenek kultúrára, utazásra, erősen differenciálódnak abból a szempontból 

is, hogy mennyire akarnak, vagy tudnak megtakarítani. E gyakorlattal szemben a 

helyes értékrend alakítására fektetünk hangsúlyt. 

Ehhez lényegesnek   a kívánság és   a   szükséglet   fogalmának tisztázását   és 
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elkülönítését, az egyéni és társadalmi jogok tiszteletben tartását, a természeti 

értékek védelmét. 

Megismertetjük a tanulókkal a piac, a marketing és a reklám szerepét, alkalmassá 

téve őket e területen való eligazodásra. Hangsúlyozzuk a minőség és a biztonság 

szerepét a fogyasztás során, valamint a gazdaságosságot és a takarékosságot. A 

fogyasztóvédelmi oktatás céljaként megfogalmazott fogyasztói kultúra, valamint a 

kritikus fogyasztói magatartás kialakítása és fejlesztése érdekében különösen 

fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola befejezésekor a diákjaink értsék, és a 

saját életükre alkalmazni tudják az alábbi fogalmakat: 

 Tudatos, kritikus fogyasztói magatartás: Olyan viselkedés, melyet a szuggesztív 
 

marketinghatásoktól való távolságtartás képessége, a fogyasztói szükségletek 
  

folyamatos mérlegelése, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének, kommunikálásának és megoldásának képessége és készsége 

jellemez. 

 Ökológiai  fogyasztóvédelem:  Az  elmúlt  években  sokan  felismerték,  hogy   a 
 

környezeti problémáink túlnyomó többségének gyökere a mai fogyasztói 

társadalmunkban keresendő. Mind a javak pazarló előállítási technológiája, mind 

pedig fogyasztásunk gyakran ön- vagy csupán vállalati profitcélú volta, 

mennyisége, valamint annak összetétele hozzájárul erőforrásaink feléléséhez és 

természeti környezetünk elszennyezéséhez E szemlélet a környezet szempontjait 

is figyelembe veszi, ökológiailag tudatos fogyasztókat nevel, akik vásárlási 

választásaikkal egyben ökológiai környezetük megtartására törekednek. 

 Környezettudatos fogyasztás: kiegyensúlyozottan dinamikus középút az öncélú, 

bolygónk erőforrásait gyorsulva felélő fogyasztás és a környezeti erőforrásokat 

nem kizsákmányoló fogyasztás között. 

 Fenntartható fogyasztás: A szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó termékek 

olyan módon való felhasználása, amely a jelenleginél jobb általános társadalmi 

életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti 

források és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyező 

anyagok kibocsátását az adott  szolgáltatás,  illetve  termék  teljes  életciklusa 

során, annak érdekében, hogy a jövő nemzedékek szükségletei – és egészsége – 

ne kerüljenek veszélybe. 

 Preventív fogyasztóvédelem: Amikor a vevő már a  kezdet kezdetén érvényesíteni 

tudja jogait és nincs szükség panaszbejelentésre, bírósági perekre. 
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Az  egyes  tantárgyak  tanórai  foglalkozásaiba  a  következőképpen  épülnek  be  a 

fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tartalmak: 

 Technika és tervezés – áruismeret, a gyártás és a termékminőség 

összefüggései 
 

 Matematika – banki, biztosítási vagy üzemanyag-fogyasztási számítások 
 

 Fizika – mérés, mértékegységek, mérőeszközök (villany, gáz, víz mérőórák); 
 

 Földrajz: eltérő fogyasztási struktúrák és szokások; 
 

 Magyar nyelv és irodalom: reklámnyelv, feliratok; a reklám 

kommunikációs csapdái 
 

 Biológia – génmódosított élelmiszerek (GMO), amíg egy élelmiszer a boltba 

kerül, táplálkozás kiegészítők és divatjaik, egészséges táplálkozás 
 

 Kémia – élelmiszerbiztonság, élelmiszeradalékok (E-számok), vegyszer- 

maradványok, háztartási vegyszerek, kozmetikumok célszerű és tudatos 

használatuk 

 Digitális kultúra – elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem), internetes 

fogyasztói veszélyforrások, telefónia. A reklám képi nyelve és hatásai, 

tantárgyközi projektek.  Hogyan készül  a  reklám? A zsebpénz.  

 Történelem és állampolgári ismeretek – EU fogyasztói jogok, 

fogyasztástörténet és fogyasztóvédelem, a reklám története stb. 

 

Tanórán kívüli tevékenységek (vetélkedők, versenyek, rendezvények) 
 

 Iskolán kívüli helyszínek (piaci séták, üzletek, bankok látogatása) 
 

 Hazai és nemzetközi együttműködések (más iskolákkal, állami és civil 

szervezetekkel, cégekkel) 

 Az iskola fogyasztóvédelmi működése (az iskola, mint fogyasztó, és mint 

piac), az ezzel kapcsolatos foglalkozások 

Úgy tartjuk, akkor járunk a legjobban, ha az amúgy is zsúfolt iskolai tantervbe nem 
 

a hagyományos módszertani elemekkel és merev tanórai keretek között folyó 

oktatásból préselünk bele még többet, hanem bizonyos készségek fejlesztésével a 

fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás területén. 

Ilyen készségek: a kritikus gondolkodás, az egyéni és csoportos döntéshozás és a 
 

problémamegoldás. A készségfejlesztésnek tartalmazni kell az egyén és társadalom 

viszonyáról szóló információgyűjtés, információfeldolgozás, valamint a feldolgozott 

információk alapján való döntés és végrehajtás módszereit. 

 

A fogyasztói szokás-alakítás egyik fontos célja a szülők és a helyi közösségek 
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együttműködésének megnyerése és bevonása az iskolai nevelési programokba. Így a 

családok és közösségek fenntartható fogyasztásra való törekvése is kialakulhat. A 

tudatos fogyasztóvá nevelés gyakorlatában is a szülőket tartjuk a pedagógus 

legfontosabb segítőinek. 

 

Azt gondoljuk, hogy amennyiben rendszeresen adunk az áruismerettel, vásárlással, 

fogyasztói döntésekkel kapcsolatos házi feladatokat, bizonyos idő után segítünk 

abban, hogy a gyerekek minél tudatosabban éljék meg családjuk fogyasztói 

szokásait. Az adatkezelési szabályokat betartva ismereteket gyűjtetünk a családok 

vásárlási szokásairól. Az információk adott esetben lehetővé teszik azt is, hogy a 

pedagógus pozitívan befolyásolja a család vásárlói magatartását. 

A hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák alkalmazása, projektprogramok 

indítása megfelelő keretet teremthet a fogyasztóvédelem oktatásának, a kritikus, 

független gondolkodás fejlesztésének. 

Fontosnak véljük, hogy a diákok e módszereket minél többször alkalmazzák, 

napjainkban tipikus helyi és globális problémákon keresztül. Ezek a formák és 

alkalmak a következők lehetnek: 

 interjúk, felmérések készítése az emberek vásárlási szokásairól, 

riportkészítés az eladókkal, médiafigyelés, médiaelemzés, reklámkritika, 

 egyéni és csoportos döntéshozatal vásárlásról, 
 

 helyi, országos- és EU-s szabályozások tanulmányozása, 
 

 adatgyűjtés, adatfeldolgozás, információrögzítés csoportmunkában, 
 

 problémamegoldó gyakorlat ötletbörzével, értékeléssel, 
 

 szimulációs játék, esettanulmány, 
 

 viták, szituációs játékok (eladói és vásárlói érdekek összehangolása, jellemző 

piaci magatartások felismerése és elsajátítása, fogyasztói kosár készítése), 

 érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony érdekérvényesítés). 
 
 
 

8. Az esélyteremtés és a hátránykompenzáció programja 
 

 
Az esélyegyenlőségi program általános célja a halmozottan hátrányos helyzetű és a 

roma gyermekek esélykompenzációja. Természetes elhatározásunk a minél korábbi 

óvodába járás segítése, az oktatási szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés 

biztosítása, az átmenetekre való (óvoda-iskola, alsó-felső, felső-középfok) fokozott 
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odafigyelés, halmozottan hátrányos helyzetűek lemorzsolódásának csökkentése, 

pályaorientációjuk támogatása. 

 
 

Arra törekszünk, hogy intézményünkben egyszerre javuljon az oktatás 

eredményessége, hatékonysága, ugyanakkor továbbra is mindenki számára 

biztosított  legyen  a  minőségi  oktatáshoz  való  egyenlő  hozzáférés,  az  iskola 

használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését 

megalapozó alapkészségeket adjon minden gyerek számára. Ezért pedagógiai 

programunkban részletesen meghatároztuk azokat a tevékenységfajtákat, amelyek 

a tanórán kívüli tehetséggondozást, szükség esetén akár a felzárkóztatást is 

segíthetik. 

 

Azt gondoljuk, hogy a beilleszkedési nehézségek és a tanulási zavarok kezelésére 

helyes szakmai álláspontot képviselünk. A kudarc okainak feltárása, a tanulási 

képességek felmérése szakértők bevonásával, logopédus, pszichológus, a nevelési 

tanácsadó és (amennyiben szükséges) a képességvizsgáló bizottság véleményének 

kikérésével folyamatosan nyomon követhető. A feltárt probléma szakszerű kezelése 

elsősorban a következő foglakozási formák hangsúlyozásával történik: 

• Tanórai differenciált feladatok alkalmazása 
 

• Tantárgyi korrepetálás 
 

• Képességfejlesztő foglalkozások 
 
 

Intézményünkben az egyik legfőbb törekvés, hogy a gyermekek nevelhetőségében 

fennálló jelentős eltérések ellenére minden gyereknél egységesen alakítsuk ki az 

alapismereteket, alapképességeket, a közösség alap-értékeit követő életvezetést, 

életmódot. 

Az SNI-s gyerekek közül a diszfunkciózavarral terheltek sikeres oktatásához 

elsősorban a haladási ütem lassítását tekintjük kiindulópontnak. Elsődleges 

feladatnak tekintjük azt, hogy az SNI és a HHH vonatkozásában nagyon pontos, 

naprakész kimutatással rendelkezzünk. 

Pedagógusaink  továbbképzését  beiskolázási  terv  alapján  végezzük,  tudatosan 
 

alkalmazzuk a kooperatív eljárásokat, módszereket, a projektpedagógiát, valamint 

a korszerű tanulás- és oktatásszervezést. 

Céljaink elérése érdekében a TÁMOP 3.3.2. ,  TÁMOP 3.4.2  projektben 

kidolgozott saját innovációk beépítésre kerültek a nevelő-oktató munkába. 
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8.1. Általános célkitűzéseink 
 

 
• Egyenlő esély biztosítása minden gyermek, tanuló számára a pedagógiai 

szakszolgálatok igénybe vételére, a szakszolgálati ellátáson belül az adekvát 

fejlesztésekre még nagyobb hangsúly fektetése. 

• Gondoskodni arról, hogy az intézményben  végbemenjen a 
 

paradigmaváltás, a kompetencia alapú nevelés-oktatás elterjedése, kapjon 

nagyobb hangsúlyt a kompetencia alapú nevelés beépítése már az óvodai 

nevelési programba is. 

• A  hátrányos  helyzetű  gyermekek  esélyeinek  növelése  a  korszerű  tanulási 
 

környezet megteremtésével: eszközellátottság folyamatos  javítása, korszerű 

informatikai eszközök biztosítása valamennyi intézményben. 

• A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók folyamatos nyomon követése, az 

átmenetek megkönnyítése érdekében valósuljon meg. 

Az alapfokú művészetoktatás területén: 
 

• biztosítani az általános iskolában a művészeti nevelés lehetőségeit, valamint 

az   alapfokú művészetoktatás területén a készség- és képességfejlesztés 

feladatainak széleskörű és sokszínű lehetőségeit 

• a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés programjának tudatos felvállalásával 

biztosítani a lehetőséget a művészeti területeken kiemelkedő képességű 

növendékek szakszerű, igényes felkészítésére, fejlesztésére. 
 

 

8. 2. Fejlesztési célú beavatkozások 
 
 
Amennyiben a kompetencia-mérések iskolai eredményeiben alulteljesítés 

tapasztalható az országos átlaghoz képest, akkor beavatkozás szükséges. Ezért a 

kompetenciamérés eredményeiről pontos kimutatást vezetünk, és a teljesítmények 

ismeretében – a következő tanév munkatervében konkrét feladatokat határozunk 

meg. A kompetenciamérések segítségével lehetővé válik az egyes tanulók képességei, 

készségei kibontakozásának nyomon követése. 
 
 

Törekedni kell arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be a képességeiknek és 

érdeklődésüknek megfelelő érettségit adó középfokú képzésbe, és azt sikeresen 

befejezzék. 
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Az SNI és részképesség zavarokkal küzdő tanulók együttes aránya magas,

tervszerű fejlesztésükre kiemelt figyelmet fordítunk. 

A pedagógusok tudatos felkészítése az együttnevelésre, a befogadó, inkluzív iskola

megteremtésére. 

Az egyéni fejlesztések ellátását, illetve az együttnevelést lehetővé tevő

infrastruktúra és eszközök fejlesztését, az ennek megfelelő kötelező eszköz- és

felszerelési jegyzékben foglaltakat biztosítani kell. 

A pedagógusok kompetencia alapú nevelésre, oktatásra történő felkészítése, a

pedagógusok mérés-értékelési tudásának fejlesztése. 

A projektpedagógia bevezetéséhez és működtetésére alkalmas iskolai mikro-

(osztálytermi) és makro környezet kialakítása, az osztálytermi berendezések

fejlesztése a kooperatív technikák folyamatos alkalmazásához. 

A szabadidős programok széles választékának megteremtése a hátrányos helyzetű

tanulók bevonásával. 

8.3. Intézkedési terv: esélyteremtés és a hátránykompenzáció, 
lemorzsolódási  mutatók javítására szolgáló cselekvési terv

Feladat Tervezett 
A feladatellátás, intézkedések 

megnevezése intézkedések 
Végrehajtásért 

felelős 

Ellenőrzés 

gyakorisága 

Ellenőrzést 

végző 

I. Az iskolai háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 

Hirdetmények, beíratással 

1. Oktatásba

történő

bekapcsolódás 

kapcsolatos tájékoztató

Házirend átadása 

A kormányhivatal értesítése

a beíratás elmulasztásáról 

Felmentéssel kapcsolatos 

igazgató 

folyamatos 

beíratáskor 

igazgató 

- 

2. Követelmények

teljesítse 
intézkedések áttekintése nevelőtestület

Pályázat készítés 

tanév elején - 

3. Mulasztások 

4. Jogellenes

megkülönböztetés 

Az  igazolatlan  mulasztások

esetén gyors intézkedések 

A jogellenes megkülönbözte-

tés ellenőrzése bejelentésre

Jogellenes megkülönböztetés 

pedagógus,

igazgató 

nevelőtestület 

alkalomszerű igazgató 
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szabályzatok 

ellenőrzése a belső szabályo- 

zásban és gyakorlatban 

igazgató éves felül- - 

vizsgálatako 

 5. 

Továbbtanulásra 
Pályaorientációs, 

továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozások 

osztályfőnökök félévenként 

Osztályfőnökök 

ig.h. 

 

való felkészülés 

 

6.  Szolgáltatások 

 

Igény  esetén  a  felkészítés 

megszervezése 

A beérkező

 észrevételek 

 

Pedagógusok, 

ig.h. 

tanév elején  

igazgató 

 

és jutalmazások 
 

kivizsgálása 
nevelőtestület esetenként 

 

II. A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget biztosító feladatok 
 

osztályfőnökök, 
 

 
 
 

1. Családi háttér, 

iskolai végzettség 

Fogadóóra szülői értekezlet 
 

Családlátogatás 

Differenciálás 

Korrepetálás, felzárkóztatás 

 
 

Kapcsolattartás a 

gyermekjóléti szolgálattal 

Kapcsolattartás a szülővel 

 

szaktanár 

osztályfőnökök, 
 
 

 

szaktanárok 
 

 
 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 
alkalomszerű 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

folyamatos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

igazgató 

2. Csonka család Differenciált oktatás szaktanár 

Szakemberekkel   való   kap- 

csolattartás (Szakszolgálat) 

igazgató, 

osztályfőnökök 
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3. A család 

szociális, anyagi 

helyzete 

Kapcsolattartás a szülőkkel osztályfőnökök   

Szülők tájékoztatása a 

lehetséges támogatásokról 

(tankönyv) 

 

igazgató 

osztályfőnökö

k 

 

 
- 

Kapcsolattartás                   a 

veszélyeztetettséget észlelő- 

és jelzőrendszer működteté- 

sében részt vevő szervekkel 

 

 
igazgató 

 

 
- 

A rászorulóknak támogatási 

lehetőségek, források 

keresése (alapítvány, stb.) 

 

 
igazgató 

 

 
- 

III. Együttműködés az iskolával 

 

 
1. A megfelelő 

iskolai légkör 

kialakítása 

Egyeztetés  az  iskola  és  a 

fenntartó között 

 

igazgató 
 

alkalomszerű 
 

- 

 

Szülők tájékoztatása 
igazgató, 

osztályfőnökök 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos, 

terv-szerű

 (a 

stratégiai 

dokumentumo 

kban

 leírta

k szerint) 

 

- 

Kapcsolattartás az 

intézmény és a szülők között 

 

igazgató, ig.h 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
2. A tanuló 

védelmével össze- 

függő 

 együtt- 

működés  

feladatai 

Kapcsolattartás a veszélyez- 

tetettséget észlelő- és jelző- 

rendszer működtetésében 

részt vevő szervekkel 

 
 
 
 
 
 
 
igazgató 

Szaktanárok, 

ig. helyettesek 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 
 
 
- 

Kapcsolattartás   a   helyileg 

illetékes jegyzővel 

 

- 

Támogatási források 

keresése 

 

- 

Egészségneveléssel 

kapcsolatos feladatok 

 

igazgató 

Tájékoztatás a baleset- 

megelőzési és védő, óvó 

intézkedésekről 

 

 
- 

 
 
 
 
 

 
3. A szülőkkel, a 

tanulóközösséggel 

való együtt- 

működése 

A szülőkkel, tanulóközösség- 

gel kapcsolatos együttműkö- 

dési szabályozás áttekintése 

 
 
 
 
 
 
 
nevelőtestület 

DÖK segítő 

igazgató 

 

 
alkalomszerű 

 

 
- 

Házirend kiadása beíratáskor 
 

 
igazgató Diákönkormányzat 

létrehozása 

 

tanév elején 

Kapcsolattartás a szülői 

szervezettel 

 
 
 
 
folyamatos 
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IV. A szülő jogai és kötelezettségei 
 

A szülők tájékoztatása a 

kötelezettségeikről, jogaikról 

A      szülői      tájékozottság 

 
 
 
 
 

 
igazgató, 

 
 
 

alkalomszerű - 

1. Szülői jogok és 

kötelezettségek 

ellenőrzése (értesítést 

aláírta-e, szülői értekez- 

leten részt vett-e?) 

Kapcsolattartás a jelző rend- 

szert működtető szervekkel 

 
osztályfőnökök 

szaktanárok 

 
- 

folyamatos 
 
 

- 

V. A pedagógus jogai és kötelezettségei 
 

A tananyag és a módszer a 

tanuló életkori sajátosságai- 

nak megfelelő 

Alkalmazza a differenciált 

oktatást 

Objektíven       értékeli       a 
1.   A   pedagógus 

tanulók teljesítményét 
jogai és 

Korrepetálást,  felzárkóztató 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

szaktanárok 

osztályfőnökök, 

szaktanár folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

igazgató 

kötelezettségei  
órát tart 

Felkészít a továbbtanulásra, 

segít a pályaválasztásban 

Kapcsolattartás a megfelelő 

szakemberekkel 

(pszichológus, stb.) 

 
 
 
 
 

igazgató, 
- 

osztályfőnökök 

VI. A tanulók jogai és kötelezettségei 
 

A tanulói jogok biztosítása, 

1. A tanulói jogok 

és kötelezettségek 

érvényesül az esélyegyenlő- 

ség és az egyenlő bánásmód 

követelménye 

A tanulói kötelezettség 

teljesítésének megkövetelése 

Igazgató, DÖK 

segítő tanár, 

osztályfőnökök 

szaktanárok 

 
folyamatos - 

 
 
 
 

- 

VII. A tanulói teljesítmény értékelése 
 
1. A tanulók 

értékelése, 

minősítése 
 
 
 
 
 
 

2. Felzárkóztatás 

 
A teljesítmény objektív 

értékelése, erről a szülők 

tájékoztatása 

A  felzárkóztatásra  szorulók 

minél korábbi kiszűrése 

Szülő tájékoztatása a 

felzárkóztatás lehetőségeiről 

és annak eredményességéről 

Tárgyi és személyi feltételek  

  

 

 

 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

folyamatos 

 
testület 

igazgató 

 
 
 
 
 

- 
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3. Továbbhaladás 

Az   esélyegyenlőség-   és   az 

egyenlő bánásmód

követelményeinek betartása 
igazgató, 

4.  A  tanulmányi

követelmények

nem teljesítése 

Döntés a

lehetőségéről 

javítóvizsga 
nevelőtestület 

tanév végén Javítóvizsga megszervezése igazgató - 

Szülők tájékoztatása

javítóvizsgáról 

a osztályfőnökök,

szaktanárok 
- 

Az   egyéni   fo 

való

biztosítása 

glalkozásokon 

részvételének intézmény alkalmi igazgató 

Osztályozó

mérlegelése 

vizsga 
nevelőtestület 

tanév végén 

- 

5. 

Évfolyamismétlés 

Szülők tájékoztatása 

évfolyamismétlé

s feltételeiről 

az 
igazgató, 

osztályfőnökök 
igazgató 

* az igazgató elnevezéssel megjelölt felelősség alatt az intézményvezető, intézményegység-vezető 

értendő. 
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A  lemorzsolódási mutatók javítása érdekében Intézkedési és cselekvési tervet készítettünk. 

A terv végrehajtásához az alábbi mikrocsoportokat alakítottuk: 

1. Mérés-értékelés mikrocsoport 

2. Módszertani mikrocsoport 

3. Szabadidő mikrocsoport 

4. Tehetségfejlesztő mikrocsoport 

5. Felzárkóztatásért felelős mikrocsoport 

6. Vezetői mikrocsoport  

 

A mikrocsoportok az alábbi ütemterv szerint végzik tevékenységüket: 

 

1. Mérés - értékelés mikrocsoport 

Mikrocsoport vezető: Fulmer Judit Mária 

Mikrocsoport tagjai:  Halaász Hajnalka, Nagy Marianna, Jónás Zoltán 

Cél: Kompetencia mérési eredmények javítása  

Időszak Tevékenység Résztvevők Felelős Dokumentáció 

I. negyedévi 

értékelés 2022 

november 15-

ig                            

III. negyedévi 

értékelés 2023. 

április 15-ig 

Szülői értekezlet keretében, osz-

tály szinten, a negyedévi, ill. há-

rom negyed évi egyéni értékelő 

megbeszélés előtt a szülőknek 

bemutatni a KRÉTA napló hasz-

nálatát. Hogyan tudja nyomon 

követni gyermeke tanulmányi 

munkáját? Mit lát, ha belenéz a 

naplóba? Hogyan tud üzenetet 

küldeni? Hogyan tudja az igazo-

lásokat benyújtani? 

Osztályfőnö-

kök 

Alsós, 

felsős 

munka-

közösség 

vezető 

Az osztályfőnök emlé-

keztető feljegyzést ké-

szít a felmerült problé-

mákról és azok megol-

dásairól. Értékeli az 

osztályában történt elő-

relépést a rendszeres 

naplóhasználók terén.  

I. negyedévi 

értékelés 2022 

november 15-

ig                            

III. negyedévi 

értékelés 2023. 

április 15-ig 

Negyedévent e a szülők írásbeli 

tájékoztatót kapnak gyermekük 

tanulmányi munkájáról. KRÉTA 

napló kivonatát elküldjük és alá-

íratjuk a szülőkkel. Félévkor a 

félévi értesítő számit értesítés-

nek. 

Osztályfőnö-

kök 

Alsós, 

felsős 

munka-

közösség 

vezető 

Az osztályfőnök vissza-

szedi aláírva a kiküldött 

nyomtatvány egy példá-

nyát. Őrzi az intézke-

dési terv végrehajtásá-

nak végéig. 2024. au-

gusztus 31. 



Cél: Kompetencia mérési eredmények javítása  

Időszak Tevékenység Résztvevők Felelős Dokumentáció 

2022 október 

31-ig  2023. 

október 1-ig   

A munkatervben meghatározott 

rend szerint a pedagógusok elő-

zetes bejelentkezés nélkül is fo-

gadják a szülőket. Az iskola be-

járatához és a honlapra felkerül a 

tájékoztatás. 

Minden peda-

gógus 

Iskolave-

zetés 

A munkaterv tartal-

mazza a fogadóórák 

rendjét. A fogadóóráról 

a pedagógus rövid em-

lékeztetőt készít.  

 

Cél: Lemorzsolódási mutató csökkentése 

Időszak Tevékenység Résztvevők Felelős Dokumentáció 

2022/2023 

tanév   I. ne-

gyedévi érté-

kelés 2022 

november 15-

ig                            

III. negyedévi 

értékelés 2023. 

április 15-ig 

1. Egységesen készül egy érték-

elő nyomtatvány, melyben fi-

gyelembe vesszük a tantervi, he-

lyi pedagógiai program elvárá-

sait. A szaktanár kiválasztja a ta-

nuló személyiségére és teljesít-

ményére vonatkozó megfigyelé-

seit a tanuló önmagához mért 

fejlődését. 

2. A negyedéves értékelő meg-

beszélésen a pedagógusok (osz-

tályfőnök, fejlesztő pedagógus, 

szaktanárok) tanulónként elem-

zik az adott időszakban elért fej-

lődést, személyre szabottan 

meghatározzák a fejlesztendő te-

rületeket, módszereket és a fel-

adatvégrehajtás ütemét. 

3. Az osztályfőnök koordinálja 

az értékelő lapok kitöltését. 

4. Az iskola központilag, a hely-

ben szokásos módon meghirdeti 

Osztályfőnö-

kök, szakta-

nárok, fej-

lesztőpeda-

gógus, szü-

lők, CKÖ 

képviselője, 

Családsegítő 

Szolgálat, 

Alsós, fel-

sős mun-

kaközös-

ség vezető 

Emlékeztető feljegyzés 

és jelenléti ív készül a 

találkozóról. 



Cél: Lemorzsolódási mutató csökkentése 

Időszak Tevékenység Résztvevők Felelős Dokumentáció 

a fogadóórát az érintett szülők-

nek.                                        5. 

Az osztályfőnökök részletesen 

megbeszélik velük a gyermek 

fejlődésében tapasztalt változá-

sokat és közösen meghatározzák 

a további segítségnyújtás lehető-

ségeit és elvárásait egymás iránt. 

 

Cél: méltányos oktatásszervezés 

Időszak Tevékenység Résztvevők Felelős Dokumentáció 

2022/2023 

tanév   I. ne-

gyedévi érté-

kelés 2022 

november 

15-ig                            

III. negyed-

évi értékelés 

2023. április 

15-ig              

Félévi és év 

végi értéke-

lés előtt hat 

héttel 

Az osztályfőnökök áttekintik a tanu-

lók tanulmányi eredményét és konzul-

tál a szaktanárokkal a lehetséges ered-

ménynövelésről.  

Osztályfőnö-

kök, szaktaná-

rok. 

Osztályfő-

nök 

Az osztályfőnök em-

lékeztető feljegyzést 

készít az érintett tanu-

lók és tantárgyak fel-

sorolásával.   

 

 

 

 

 



2. Módszertani mikrocsoport munkaterve 

Mikrocsoport vezető: Tóth Zoltánné 

Mikrocsoport tagjai:  Benkő Erika, Ritecz Erika,Varga Anita 

 Idő A tevékenység megneve-

zése 

Felelős Produktum 

1. 

2022. szept-

ember 12-

23. 

A tanév eleji szülői értekez-

letek megtartása, amelynek 

kiemelt célja az eKréta foko-

zott használata különös te-

kintettel a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók szü-

lei számára 

Osztályfőnökök 
A szülői értekezleten ké-

szült jegyzőkönyv 

2. 
2022. szept-

ember 9. 

Fogadóórák megszervezése - 

az érintett szülők tájékozta-

tása 

Osztályfőnökök eKréta értesítő 

3. 
2022. nov-

ember 16. 

Az alapdokumentumokban a 

lemorzsolódás csökkentése 

érdekében történt változások 

megismertetése a szülőkkel 

Munkaközösségvezetők 
Módosított alapdokumen-

tumok 

4. 
2022. nov-

ember 28. 

A kompetenciamérés ered-

ményeinek javítása érdeké-

ben a tanmenetek átdolgo-

zása az érintett tantárgyak-

ban 

Munkaközösségvezetők Átdolgozott tanmenetek 

5. 
2022. dec-

ember 

A korábbi kompetenciafel-

adatok megoldása digitális 

gyakorló feladatokkal taní-

tási órákon 

Szaktanárok Az elkészült feladatok 

6. 

2022. októ-

ber – 2023. 

május 

Bemutató foglalkozások a 

tanulók tanulmányi eredmé-

nyének javítása érdekében – 

különböző módszerek, mun-

kaformák bemutatása taní-

tási órákon a munkaközössé-

geknek 

Szaktanárok 
Óravázlatok, tanmenetek, 

jegyzőkönyvek 

7. 2023. január  

Szakmai fórum – Ötletbörze, 

IKT eszközök használata, 

Differenciálás a tanórákon 

címmel 

 

Informatikatanár, szak-

tanárok 
Jegyzőkönyv 

8. 

2022. szept-

ember- 

2023. június 

Házi feladatok, differenciált 

házi feladatok, a tananyagok 

rendszeres bekerülése az eK-

réta felületre 

Osztályfőnökök, szak-

tanárok 
Kréta felület – Házi feladat 

9. 

2022. szept-

ember- 

2023. június 

Napközis és tanulószobás ta-

nulók tanulásának segítése a 

lemorzsolódás elkerülése ér-

dekében 

Napközis és tanulószo-

bás tanítók és tanárok 

Az elkészült házi felada-

tok, érdemjegyek 



3. Szabadidő mikrocsoport Munkaterve 

Mikrocsoport vezető: Szabó Eszter 

Mikrocsoport tagjai: Sipos Réka  

                                   Csábi Máté 

                                   Hömöstrei Péter 

 

 Idő A tevékenység megnevezése 

 

Felelős Produktum 

1.  

2022. 09. 

01-től 

2023. 

06.16-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022.09.26. 

A szülői munkaközösség 

megerősítése, fontosságának 

hangsúlyozása, közösségi 

programok szervezése, ezek 

bővítése. Közösség építő jel-

legű programok és feladatok 

létrehozása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első alakuló SZMK 

ülés 

DÖK vezető 

SZMK vezető 

Iskola Vezetősége 

Negyedévente tartott gyűlé-

sen való  részvétel arány 50 

%  fölé emelkedjen/SZMK 

tagok/ 

Kapcsolattartás minőségé-

nek javulása 

Civil Szervezetek bevonása 

Közreműködés a Városi 

Művelődési Házzal 

A tanulók ismereteinek bő-

vülése az élmények által. 

Osztályszintű csapatkohézió 

erősödése. 

Szociális – vállalkozói kom-

petenciák javítása. 

Jelenléti ív 

 

2. 

2022.09.30. 

Diák Sport-

nap 

2022.10.06. 

Emléktúra 

az aradi 13 

emlékére 

Tanórán kívüli foglalkozá-

sok, programok tervezése: 

 

Akadályversenyen, állomáso-

kon megoldott feladatokkal 

elevenítjük fel az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc 

eseményeit. 

Csábi Máté 

Szabó Eszter 

Szücs Gáborné 

A tanulók egyéni képességé-

nek, készségeinek kibonta-

kozása. 

 

Civil Szervezetek bevonása:  

Nyugdíjas Klub  

Közreműködés a Városi 

Művelődési Házzal 

Lengyeltóti Városi Televízió 

A tanulók ismereteinek bő-

vülése az élmények által. 



 Idő A tevékenység megnevezése 

 

Felelős Produktum 

Osztályszintű csapatkohézió 

erősödése. 

Szociális kompetenciák javí-

tása. 

 

 

                   

2022. október 6.   Forgatókönyv 

Idő  Téma Felelős Egyéb 

8.00-8.30 1.tanóra  
órarend szerinti 

szaktanár  

8.30-8.45 Tízórai szünet szaktanár 
osztályfőnök 
ügyeletesek 

Mindenki tízóraizik /alsó+ 
felső/ 

8.45-9.15 2.tanóra 
órarend szerinti 

szaktanárok  

9.15-9.25  szünet 
Felső aula berendezése 

ügyeletesek szőnyeg, szék, pad… 
hangosítás 

9.30-10.00 Október 6. műsor 7.osztály 
osztályfőnökök 

 

10.15-
10.30 

Emlékpark 
virágok elhelyezése 

Osztályfőnökök 14 szál virág 

10.30-
11.00 

Emléktúra helyszínére 
való megérkezés 

Minden osztályfőnök a saját 
osztályával 

 

11.00-
12.30 

Sportpályán játékos 
feladatok az alsó tago-
zatnak 

Csábi Máté 
Jónás Zoltán 
Kiss Krisztián 
Sipos Zoltán 
 

sportjátékok 
labda,zsámoly… 

11.00-
12.30 

Művelődési háznál já-
tékos kvíz feladatok a 
felsősöknek 

Mikliánné 
Bojkovszkyné 
Nagy Marianna 
Keresztes Ottilia 
Arányi Zoltán atya 
 

Totó, Kvíz, puzzle 

12.30-
13.00 

Ebéd SZMK 
Nyugdíjas Klub 

szemeteszsák 
tányér,kanál… 

13.00-
14.45 

Alsó tagozat 
Művelődési háznál  

Mikliánné 
Bojkovszkyné 
Nagy Marianna 
Keresztes Ottilia 
Fotó: Bogdán Gyöngyi 
 

Totó, kvíz 
Diópark 



13.00-
15.00 

Felső tagozatnak a 
Sportpályán játékos 
feladatok 

Csábi Máté 
Jónás Zoltán 
Kiss Krisztián 
Sipos Zoltán 
Hömöstrei Péter 
Fotó: Kiss Krisztián 

kötél, labda… 

15.00-
16.00 

Bejáró tanulók hazau-
tazása 
Tóti diákok az adott 
helyszínről indulnak 
haza/15 órás/, többiek 
akkor,ha a Szülő érte 
jön,vagy beírta ! 

osztályfőnökök 
Bogdán Gyöngyi 

Iskolabusz 
menetrend 
 
Osztályfőnök 
Napközis Kolléga 

    
 

 

 Idő A tevékenység megne-

vezése 

 

Felelős Produktum 

3. 

 

 

 

2022.10.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanórán kívüli foglal-

kozások, programok 

tervezése: 

 

 

Ez vagyok, és ezt te-

szem" címmel a Magyar 

Rákellenes Liga mozgal-

mához csatlakozunk 

 

 

Rózsaszín mellrákellenes 

séta……. 

Iskola Vezetősége 

 

DÖK vezető 

 

osztályfőnökök 

Lengyeltóti Rákellenes Liga Ve-

zetőjével és tagjaival kapcsolat-

tartás 

 

Olyan jövőért dolgozunk, amely-

ben az egészségesek megőrzik 

egészségüket… 

 

Védőnő 

Egészség megőrzése… 

Iskolai felvilágosító progra-

mok…. 

 

Lengyeltóti Városi Televízió 

 

 

 

4. 

 

 

 

2022.11.04. „Tök jó nap „ 

Pucskó Andrea 

Benkő Erika 

Nagyné A. And-

rea 

 

5.  

 

2022.11.27. 

2022.12.21. 

 

 

 

 

 

 

Iskolai rendezvények 

pedagógiai hatékonysá-

gának  növelése: 

 

Adventi projekthét 

/2022.12.12-16./ 

 

SZMK 

Projektfelelős 

DÖK vezető 

 

alsós osztályfőnö-

kök  

/sorsolás során 

dől el, melyik 4 

A tanulók ismereteinek bővülése 

az élmények által. 

Osztályszintű csapatkohézió erő-

södése. 

Szociális – vállalkozói kompe-

tenciák javítása. 

 



 Idő A tevékenység megne-

vezése 

 

Felelős Produktum 

 

 

 

Projekthét: 

2022.12.12-

16. 

-gyertyagyújtás: novem-

ber 28., december 

5.,12.,19. 

 

 A népszokások megis-

merése, kézműves foglal-

kozások, karácsonyi mű-

sor; karácsonyi vásár 

megtartása 

 

Karácsonyi ünneplése a 

Nagyvilágban 

Karácsonyi Totó 

Karácsonyi Kincsvadá-

szat 

 

 

 

osztály készül rö-

vid műsorral/ 

-mese olvasása 

-Karácsonyi dalok 

-Karácsony törté-

nete 

-Hangszeres fellé-

pés 

 

 

 

 

Napközis Kollé-

gák 

 

 

 

Civil Szervezetek bevonása:  

Nyugdíjas Klub  

 

 

 

 

 

4. Tehetségfejlesztő mikrocsoport munkaterve 

Mikrocsoport vezető: Szücs Gáborné 

Mikrocsoport tagjai:  Keresztes Ottilia 

Cél: Elősegítse és esélyt adjon a gyermekekben rejlő tehetség kibontakoztatásának.  

 Idő A tevékenység megne-

vezése 

 

Felelős Produktum 

1.  

2022. 09. 

15-től 2023. 

május vé-

géig 

Középiskolára előkészítő 

szakkörök a 7-8. évfo-

lyamnak: 

- magyar 

- matematika 

- biológia 

- történelem 

A szaktanárok 

Az érintett tanulók megfelelően 

felkészülnek arra, hogy a közép-

iskolában megállják a helyüket. 



 Idő A tevékenység megne-

vezése 

 

Felelős Produktum 

2.  

2022. 10. 

01. 

Zene világ-

napja 

 

2022. 10. 

06. 

Aradi vérta-

núk napja 

 

2022. 10. 

23. 

Az 1956-os 

forradalom 

és szabad-

ságharc 

napja 

Énekkar műsora. 

Különböző korok zenei 

stílusainak megismerése: 

- a szünetekben 1-1 

kor zenéjének 

meghallgatása 

 

Iskolai  műsor a 7. évfo-

lyam tanulóinak előadá-

sában. 

 

Iskolai  műsor a 7. évfo-

lyam tanulóinak előadá-

sában az iskolában és a 

városi megemlékezésen. 

Szücs Gáborné 

Kiss Krisztán 

 

7. évfolyam osz-

tályfőnökei:  

- Szabó Eszter 

- Szücs Gáborné 

 

 

- Szücs Gáborné 

- Kiss Krisztián 

- Sipos Zoltán 

videó 

 

 fényképek 

 

 

 Lengyeltóti Városi Televízió 

felvétele 

 

3. 

2022. dec-

ember 

Advent, ka-

rácsony 

Iskolai színjátszókör elő-

adása 

énekkar műsora 

-Gábriel Zsófia 

- Szücs Gáborné 

fényképek 

videó 

Lengyeltóti Városi Televízió 

 

4. 

2023. feb-

ruár 

Fodor-nap 

- Házi tanulmányi 

versenyek 

- Fodor-kupa – 

sportversenyek 

- Ki mit tud Fodor 

Andrásról? – mű-

veltségi vetélkedő 

- Versmondóver-

seny 

- Rajzverseny 

- Informatikaver-

seny 

Az intézmény ne-

velőtestülete 

fényképek 

videó 

Lengyeltóti Városi Televízió 

feladatlapok 

ppt-k 

5.  

2023. már-

cius 06-14-

ig 

Projekthét 

- régi sportjátékok 

bemutatója 

- régi korok ételei 

-  

- Petőfi versek: 

versillusztráció 

- mesék, történetek 

feldolgozása 

- huszárcsákó/párta 

készítése 

- kokárda készítése 

- útvonalterv- tér-

kép készítése 

Az intézmény ne-

velőtestülete 

 

fő szervezők: 

 

- Szabó 

Eszter 

- Szücs Gá-

borné 

bemutató a régi sportokból 

receptkönyv készítése 

feladatlapók 

csákók/párták 

montázs 

kiállítás 



 Idő A tevékenység megne-

vezése 

 

Felelős Produktum 

- zárás: iskolai mű-

sor 

 

6. 

2023. április 

 

 

Költészet napja 

- versmondó ver-

seny 

- versillusztrációk 

- műsor 

- alsós mun-

kaközös-

ségvezető 

- magyarta-

nárok 

- rajztaná-

rok 

 

rajzok 

fényképek 

videók 

 

5. Felzárkóztatásért felelős mikrocsoport munkaterve 

Mikrocsoport vezető: Pucskó Andrea 

Mikrocsoport tagjai:  Gábriel Zsófia, Ghihor Tímea, Nagyné Alaitner Andrea 

    

 Idő A tevékenység megne-

vezése 

Felelős Produktum 

3. 
2022. szept-

ember 

Pedagógiai program át-

dolgozása a tanulói igé-

nyek, szociális helyzet 

figyelembe vételével. 

Felzárkóztatásért 

felelős mikrocso-

port 

Nevelőtestülettel való ismertetés 

és elfogadás 

4. 2023. február 

Disputa- szakmai fórum 

a Nevelési Tanácsadó 

munkatársaival. 

Felzárkóztatásért 

felelős mikrocso-

port 

Jegyzőkönyv 

5. 2023. május 

Hatékonyságmérés a le-

morzsolódással veszé-

lyeztetett tanulóknál. 

Fejlesztőpedagó-

gus, gyógypeda-

gógus 

Tanulói produktumok 

 

6. Vezetői mikrocsoport munkaterve 

Mikrocsoport vezető: Sipos Zoltán 

Mikrocsoport tagjai:  Kardos Annamária, Kiss Krisztián 

 Idő A tevékenység megneve-

zése 

Felelős Produktum 

1. 

Tanév ele-

jén – szept-

ember – ok-

tóber – 

szükség ese-

tén ismé-

telni 

A tanév eleji felmérés ered-

ménye után eKréta belső 

képzés a szülőknek – főként 

első osztály ( pedagógusok-

nak , akik bizonytalanok ) – 

ha szükséges, több alkalom-

mal is! 

Vezetői munkacsoport 

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária 

Kiss Krisztián 

További  30 % 

rendszeres hasz-

náló a szülők kör-

ében 



Idő A tevékenység megneve-

zése 

Felelős Produktum 

2. 
Tanév ele-

jén 

Bemeneti kérdőív – félévkor 

új kérdőív 

Vezetői munkacsoport

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária

Kiss Krisztián 

3. Folyamatos 

Konfliktusok csökkentése –

pl. esetmegbeszélés szülő 

bevonásával  

Vezetői munkacsoport 

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária

Kiss Krisztián 

Dokumentáció: 

jegyzőkönyvek, 

feljegyzések 

4. 

Tanév eleje 

– folyama-

tos kontroll 

Adategyeztetés, adatfelveze-

tés, különös tekintettel a 

gyerekek státuszára, a szülők 

elérhetőségére 

Vezetői munkacsoport

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária

Kiss Krisztián 

Naprakész elérhe-

tőség, és kapcso-

lattartás. 

5. 

Tanév eleje 

– folyama-

tos az egész 

tanév alatt 

Fogadórák és e – üzenetek 

hatékonyabb működtetése 

mindkét irányban – szabály-

zatok megismertetése a szü-

lőkkel szülői értekezleteken, 

kiküldése kréta felületen, is-

kola hirdetőtábláján kifüg-

gesztve 

Vezetői munkacsoport

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária

Kiss Krisztián 

Információáram-

lás zökkenőmen-

tessé válása, ezál-

tal a Konfliktusok 

számának  csök-

kenése. 

6. 
Szaktanács-

adó kérése 
 

Vezetői munkacsoport

Sipos Zoltán 

Kardos Annamária

Kiss Krisztián 

 

A program kinyilvánítja az egyéni különbségekre alapozott nevelés kialakításának

szükségességét. A differenciálás nem azonosítható a felzárkóztatással és a 

tehetségneveléssel, a differenciálás nem a tanulási eredményesség szintjeihez igazodik. 

A differenciálás mindenki számára saját komplex személyiség-struktúrájának leginkább

megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását,

annak gyengébb és erősebb területeit, a tanuló igényeit, 

törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és

gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez, s ez azt jelenti, hogy 

igazodik ahhoz a közeghez, amelynek a gyermek része. 

8. 4. A képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés programja 



 

8. 4. 1. Szervezési feladatok 
 

Tevékenység 

megnevezése 

 
Felelős 

 
Határidő 

 
Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

1. 1. A HHH tanulók beazonosítása 

A HHH Gyermekek 

beazonosításáért felelős 

team kijelölése 

 

Intézményvezető 

Minden év 

szeptember 

1. 

 

Megbízás 

Az                 iskola 

körzetéhez tartozó 

HHH gyermekek 

minden nevelési 

évben 100%-os 

feltérképezése 

 
Kapcsolatfelvétel 

illetékes jegyzővel 

 
az 

Beazonosításért 

felelős team 

vezetője 

Minden év 

szeptember 

15. 

 
Együttműködési 

megállapodás 

1. 2. Integrációt elősegítő tanulói csoportalakítás 

 
 
Csoportalakítás az 

integrált iskolai 

nevelésnek megfelelve 

 
 
 
 
Intézményvezető 

 
 
Minden év 

szeptember 

1. 

 
Osztálynaplók és 

szakköri naplók, 

Kimutatás a 

HHH 

gyermekekről 

Minden nevelési 

évben  megfelelő  a 

HHH gyermekek 

arányos elosztása 

a  tanulói 

csoportokban 

1. 3. Az igazolatlan hiányzások minimalizálása 

 

Nyitott iskolai működés 

fenntartása: a szülői 

házzal való nyitott 

kapcsolat 

 
 
 
Teljes 

kör 

 
 
 

dolgozói 

 
 

 

Folyamatos 

Pedagógiai 

Program, IMIP, 

elégedettség

 - 

mérések, 

intézményi 

értékelések 

 
 
 
 
 

A HHH gyermekek 

rendszeresen 

járnak iskolába, 

igazolatlan 

hiányzás nincs 
A  HHH  gyermekekről 

külön hiányzási 

nyilvántartás vezetése, 

folyamatos figyelemmel 

kísérése, szükséges 

intézkedések megtétele 

 
 
Pedagógusok, 

IPR team 

 
Folyamatos, 

havi zárás: 

minden hó 5- 

ig 

 
HHH gyermekek 

osztály, csoportos 

és intézményi 

nyilvántartása 

 

8. 4. 2. Nevelőtestület együttműködése 
 

2. Nevelőtestület együttműködése 

 
Formája 

 
Résztvevők 

 
Gyakorisága 

 
Felelős 

 
Dokumentálás 

 
Eredményességi 

mutató 

Értékelő eset- 

megbeszélések 

 
 
Nevelőtestület 

Külső 

szakemberek: 

pszichológus, 

logopédus, 

fejlesztő 

pedagógus, 

tehetség- 

fejlesztők 

 
Havonta 

 
 
 
 
 
 

team, 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv, 

Fotók,

 Vide

ó felvételek 

Együttműködési 

Megállapodás 

Az iskolában 

működik a peda- 

gógusok együtt- 

működésre épülő 

értékelési 

rendszer,   amely 

biztosítja a HHH 

gyermekek 

egyénre szabott 

felzárkóztatását, 

tehetség- 

gondozását. 

 

Problémamegoldó 

fórumok 

Probléma 

felmerülés 

időszakában 

 

 
Hospitálásra 

épülő 

együttműködés 

 
Folyamatos 

és  tervszerű 

az  éves  

munkaterv 

szerint 
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8. 4. 3. Pedagógiai munka kiemelt területei 
 

 
Önálló tanulást segítő fejlesztés 

Tevékenység 

megnevezése 

 
Felelős 

 
Határidő 

 
Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

Az önálló tanulási 

képességet kialakító 

programok. 

 Differenciált 

tanulásfejlesztés 

alkalmazása 

 Komplex Instrukciós 

Program alkalmazása 

 Tanulási technikák, 

módszerek tanítása a 

tanítási órák folyamán 

 
 
 
 
 
 
 
Minden tanító, 

nevelő 

 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos a 

tanév során 

 
 
 
 

 

Osztálynaplók, 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
 
 
 
Az egyénre szabott 

fejlesztés, differenciált 

személyiségfejlesztés 

valamennyi  HHH 

gyermek körében 

biztosított 

Tanulási motivációt 

erősítő és fenntartó 

tevékenységek 

 Kooperatív  technikák, 

differenciált 

tanulásszervezés és 

projektmódszer 

alkalmazása 1-8. évf. 

 A tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének a 

figyelembe vétele 

értékelésekor 

 Hatékony tanuló meg- 

ismerési technikák 

beépítése a napi 

munkába. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minden nevelő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos a 

tanév során 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
 
 
 
 
 
Az iskola képes

 a különböző 

háttérrel és 

fejlettséggel 

rendelkező gyerekek 

együttnevelésére, 

egyéni képességeikhez 

igazított   differenciált 

fejlesztésére. 
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Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

Tantárgyi  
 
 
 
 
 
 
 

 

1.-8. évfolyamon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folyamatos 

 
 
 
Osztálynaplók 

 
 
 
 
A tanulási képességek 

képességfejlesztő 

programok 

 Logikai  játékok  alkal- szakköri 

mazása a diffreneciált naplók, fejlesztésével, a 

tanulás-szervezésben tanmenetek tanulási- és egyéb 

 1. osztályosok bemene- DIFER   mérés részképesség  zavarok 

ti mérése és csoportos elvégzése leküzdésével, a 

fejlesztésiterv tanító nevelők  figyelemkoncentráció, 

készítése Okt.30.  az alkotásvágy 

 Egyéni fejlesztés Folyamatos  szükséges szintjének 

 Óvoda-iskola   átmene- Folyamatos Egyéni kialakításával a 

tet segítő tantárgyi  fejlesztési tanulók iskolai 

felzárkóztatás folyamatos tervek eredményességének 

 Fejlesztő csoport(ok) javítása. 

szervezése  a  tanulási 

nehézséggel küzdő 

tanulóknak 

Kommunikációs 

képességeket fejlesztő 

programok 

 Az internet, a számító- 

gép, a digitális techni- ka 

beépítése a tanítás- 

tanulás folyamatába 

 
 

 
Minden nevelő 

 
 
 
 
folyamatos 

 
 
Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
 
A kommunikáció, 

mint alapkompetencia 

fejlesztése. 

 
Komplex művészeti 

programok 

Kulturális Napok 

  
 
 
aktuálisan 

 

Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek 

 
Minden tanuló, és 

minél több szülő 

vegyen részt az 

eseményen. 

Szociális kompetenciák fejlesztése 

Közösség-fejlesztő, 

közösségépítő 

programok 

 Sportfoglalkozások 

 Osztályszintű progra- 

mok: ünnepváró hetek, 

klubdélutánok, 

színházlátogatás, ta- 

nulmányi kirándulás, 

 Iskolai, ünnepi prog- 

ramok: 

 Házi versenyek, 

 túrák, 

 Mikulás-várás, 

 karácsonyi  templomi 

hangverseny 

 farsang, 

 DÖK rendezvények 

 Kulturális Napok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osztályfőnökök 

Feladatgazdák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek 

 
 
 
 
 
 
 
 
A diákok megta- 

nulják,  hogyan  viszo- 

nyuljanak társaikhoz, 

a felnőttekhez a jobb 

kapcsolat 

kialakításának 

érdekében. 
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Mentálhigiénés 

programok 

 Szelektív hulladék- 

gyűjtés az egész iskola 

területén, a  tanév során. 

 Egészségmegőrző 

programok 

 Együttműködés a 

helyi  Rákellenes Ligával 

 Mentálhigiénés 

képzés 

  
 
 
 
 
 
 
Az

 éve

s munkaterv 

szerint 

 
 
 
 
 
 
Fotók, Videó 

felvételek 

 
 
 

 
szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
 
 
 
 
 
A HHH gyermekek 

teljes körében kiala- 

kul az életkorának 

megfelelő egészség- 

tudatos szokás- 

rendszer 

Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

Mentori rendszer 

 „Útravaló” prog- 

ramban való rész- 

vétel előkészítése 

 „Tanulópárok” 

kialakítása, tan- 

órán, napköziben és 

iskolán kívül is. 

 Egyéni mentorálás 

 
 
 
 
 
 
7. 8. osztályfőnök 

 
 
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek 

 
 
A tanulópár szerve- 

zési forma elterjesz- 

tése 

Hatékony egyéni men- 

tori rendszer működik 

az intézményben 

 
 
 
Művészeti körök 

(Énekkar, színjátszó,     

…, stb) 

  
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 

 
Az éves 

munkatervek. 

A játékok megtanítják 

a gyerekeket rendsze- 

rességre, felelősségre, 

arra, hogy célkitűzé- 

seik érdekében terve- 

ket készítsenek és 

hajtsanak végre. 

Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

Egyéni haladási 

ütemet segítő diffe- 

renciált tanulás- 

szervezés 

 Szintezett réteg- 

munka alkalmazá- 

sa a tanítás folya- 

matában 1-8. év- 

folyamon 

 Házi bemutatók, és 

kiértékelése 

 SNI tanulók sérülés 

specifikus 

fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
gyógypedagóguso 

k, pedagógusok 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az éves 

munkatervekben 

meghatározottan 

 
 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek. 

Óravázlatok 

 
 
 
 
 
Minden  tanuló 

számára a  saját 

komplex személyiség- 

struktúrájának 

leginkább megfelelő, 

számára optimális 

fejlesztés biztosítása 
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Kooperatív 

tanulásszervezés 

 Tanári 

műhelymunkában a 

kooperatív 

módszerek 

feldolgozása. 

 Házi bemutatók 

kooperatív 

technikák 

alkalmazására 

 A tanfolyamokon 

megismert 

módszerek további 

beépítése az 

oktatásszervezésbe 

, a napi 

gyakorlatba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
minden tanító, 

tanár, napközis 

csoportvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

 
 
 

 
tanmenetek 

Óravázlatok 

 
 
 
 
 
 
Az így szervezett 

tanítási órákon 

megjelenik a komplex 

szemléletformálás, az 

önálló ítéletalkotás, 

a problémák 

különböző oldalról 

történő megközelítése, 

a 

gyakorlatorientáltság. 

Projektmódszer 

 A projekt szemlé- let, 

erősítése- mélyítése 

Évfolyamonként, 

tantárgyanként, 

pedagógusonkén 

t 

 
 
folyamatos 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
Az ismeretszerzés 

sokkal inkább egyénre 

szabottá válik, és több 

pozitív  érzelemmel 

jár. Jártassá  válnak 

az                       önálló 

ismeretszerzésben. 

Évente 2 témahét és 

egy 3 hetet meghaladó 

projekt 

Drámapedagógia 

 A drámapedagógiai 

elemek beépítése a 

mindennapi 

munkába 

 A gyakorlatok tovább 

színesítése, bővítése, 

tapasztalatok 

kicserélése 

 
 
 

 
minden tanító, 

tanár, napközis 

csoportvezető 

 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 
 
 
Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 

 

8. 4. 4. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési 
rendszer eszközei 

A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 

Tevékenység 

megnevezése 

 
Felelős 

 
Határidő 

 
Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 
 
 
 
A  szöveges  értékelés  – 

árnyalt értékelés 

 
 
 
Osztályfőnökök 

 
 
Nov. 30. 

Febr. 28. 

április 30. 

 
 
 
Az értékelés 

elkészítése 

Szöveges értékelés (1- 

4. évfolyam) és a 

HHH tanulók három 

havonkénti értékelése 

gyakorlattá válik az 

intézményben. 

 
Egyéni fejlődési napló 

(Portfólió) 

 
osztályfőnökök, 

szaktanárok, 

 
 
folyamatos 

 
Egyéni 

fejlődési napló 

A fejlesztések mérhe- 

tőek, dokumentáltak: 

–  haladási,  fejlődési 

napló vezetése. 
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8. 4. 5. Multikulturális tartalmak 

 

 

Multikulturális tartalmak 

Tevékenység 

megnevezése 

 

Felelős 
 

Határidő 
 

Dokumentálás 
Eredményességi 

mutató 

Multikulturális tartal- 
mak megjelenése a kü- 
lönböző tantárgyakban 

 Multikulturális hét 

 

 
osztályfőnökök 

 

 
Máj. 30. 

 
 
Óravázlatok 

Munkatervek 

A multikulturalizmus 

jelenléte az iskolai 

nevelési színterek 

természetessé vált. 

 
 

 
8. 4. 6. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

 

 

A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

Tevékenység 

megnevezése 

 

Felelős 
 

Határidő 
 

Dokumentálás 
Eredményességi 

mutató 

 

Pályaorientáció 

 Életvitel,  Pályaorien- 

tációs foglalkozások (7-8) 

 Pályaválasztási ta- 

nácsadás – együttműkö- 

dés a Szakszolgálattal 

 Munkahely-látogatás 

 

 
 
 
 
Osztályfőnökök 

szaktanárok 

 

 
 
 
 
Szeptember- 

január 

 
 
 
Jegyzőkönyv, 

Fotók, Videó 

felvételek 

Tapasztalatszerzés  a 

különböző szakmák 

elsajátításához  szük- 

séges kompetenciák- 

ban.  Jól  működik  a 

tanácsadás.A 

pályaorientáció  része 

a tantárgyi óráknak. 

Továbbtanulásra 

felkészítő program 

 Általános iskola- 

közép- iskola átmenet 

program működtetése a 

7-8. osztályokban: 

továbbtanulást, a közép- 

fokú intézményben való 

bennmaradást elősegítő 

tantárgyi felkészítők 

 Tantárgyi képesség- 

fejlesztő programok 

 Önismereti játékok az 

osztályfőnöki órákba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
osztályfőnökö

k feladatgazda 

szaktanárok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
Óravázlatok 

Osztálynaplók 

szakköri 

naplók, 

tanmenetek 

 
 
 
 
 
 
 
Nő a jelentkezők 

száma   az   érettségit 

adó intézményekbe. 

Reális 

iskolaválasztás. 
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8. 4. 7. Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 
 

 
Társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése 

Tevékenység 

megnevezése 

 
Felelős 

 
Határidő 

 
Dokumentálás 

Eredményességi 

mutató 

A  multikulturális  tartal- 

mak   beépülése   a   min- 

dennapi nevelőmunkába 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az iskola 

pedagógusai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógiai 

Program 

Éves Munkaterv 

Egyéni fejlesztései 

terv 

Együttműködési 

Megállapodás 

 
 
 
 
 
A gyermekek 

körében kialakul 

egymás  előítélet- 

mentes 

elfogadása. 
 
 
 
 
 
A gyermekek 

szokásrendszerébe 

beépül a tudatos 

környezetvédelem 

A SNI gyermekekkel való 

közös iskolai élet 

A Nyugdíjas Egyesülettel 

való  kapcsolat  –  idősek 

megbecsülésére nevelés 

Lokálpatriotizmusra   ne- 

velés: részvétel a tele- 

pülési rendezvényeken, 

ünnepségeken, építészeti 

értékeink megismerésére, 

megőrzésére nevelés 

A munkára nevelés során 

a környezet megóvására, 

védelmére való nevelés 
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9. Legitimáció

A módosítás oka: 

A pedagógiai program módosításának oka a 2011. évi CXC törvény a 

nemzeti köznevelésről, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló jogszabályoknak, illetve a 110/2012. (VI. 04.) 

Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról jogszabályoknak való megfelelés. 

9.1. A pedagógiai program érvényességi ideje. 

 Hatályos, 2021. szeptember 1-től. A korábbi pedagógiai program 202  1 
augusztus 31-én hatályát veszti.

 Ezen pedagógiai program érvényességi ideje 2022. augusztus 31. napjáig 
szól. A 2021/22-es tanév során a nevelőtestületnek  a  pedagógiai program 
teljes minden fejezetre kiterjedő- felülvizsgálatát, értékelését el kell 
végeznie, és szükség esetén pedagógiai programot módosítani kell, vagy 
teljesen új pedagógiai programot kell készíteni.

9.2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata. 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok

megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja.

 A nevelők minden tanév végén írásban értékelik a pedagógiai

programban megfogalmazott általános célok és a helyi tantervben

megfogalmazott tantárgyi célok és követelmények megvalósulását.

 A nevelőtestület felkéri a szülői munkaközösséget, hogy a pedagógiai

programban leírtak megvalósulását öt év múlva (2025-ben)

mindenképpen átfogóan elemezze.
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9.3. A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására 

 az iskola igazgatója,

 a nevelőtestület bármely tagja,

 a tanulók közössége

 a szülői munkaközösség, szülői választmány

 az iskola fenntartója tehet javaslatot.

 A szülők és a tanulók a pedagógiai program módosítását

közvetlenül a szülői munkaközösség szülői, illetve diák

önkormányzati képviselői útján az iskolavezetésnek javasolhatják.

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el  és

az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé

 A fenntartó jóváhagyása szükséges, ha annak

megvalósítása többletköltséggel jár 

 A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő

tanév 

szeptember 1. napjától kell bevezetni. 

9.4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő

számára megtekinthető, az iskola honlapján hozzáférhető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél,

illetve helyiségekben tekinthető meg: 

 az iskola honlapján,

 az iskola nevelői szobájában,

 az iskola igazgatójánál,

 az iskola fenntartójánál.

Az iskola pedagógiai programjához csatolandó mellékletek: 

 Alkalmazott záradékok

 Az alkalmazott helyi tantervek és követelményei
 Az iskola alapdokumentuma.
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HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

A Fodor András Általános Iskola és AMI HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 
elfogadása, véleményezése 
 
A Fodor András Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁVAL  kapcsolatban 
az Intézményi Tanács 2022.08.30. napon tartott ülésén véleményezési jogát gyakorolta. 

 

Intézményi Tanács elnöke** 

 

1. A Fodor András Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT   az iskolai 
szülői szervezet 2022.08.30. napon tartott ülésén a szakterületet érintően véleményezte. 

 
szülői szervezet Horváth 
Zoltán  

2. A Fodor András Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT   az iskolai 
Diákönkormányzat a 2022.08.30. napon tartott ülésén a tanulókat érintő programokat 
illetően véleményezte. 

 
Diákönkormányzat elnöke 

 

3. A Fodor András Általános Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁT a nevelőtestület 
2022.08.30. napon tartott ülésén elfogadta. 

 

 

 

lőtestületi tag 

 

 

4. A Fodor András Általános Iskola MUNKATERVÉT készítette :  
 
 
 
Lengyeltóti, 2022. 08.29. 

 

 Szabó Eszter 
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9.5.4. Fenntartói záradék a többletkötelezettségekről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §. (1.) alapján a fenntartó a Fodor 
András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjában szereplő 
többletkötelezettségek vonatkozásában az évente felülvizsgált táblázatban elfogadott 
tételek összegével egyetért. 

Lengyeltóti, 2022.  

p.h.

………………………………… 
Dr. Gruberné Kis-Pál Andrea 

 igazgató 



g 
 

Melléklet: Adaptációs terv a TÁMOP-3.4.2-A/11-2-2012-

0007 Legyen ÉRTÉK minden GYEREK!” pályázat  
 

Az életed során kapott szeretetet raktározd el, minden más felett.  

És meglásd, ez lesz, mi legtovább elkísér: meríthetsz belőle, 

ha egészséged megfogyott, s aranyad is megkopott már. 
 

Od Mandino 
 
 
 
 
ADAPTÁCIÓS TERV 
 
 
 
 

Pályázó konzorcium: 
 
 
 
 

Főpályázó: 
 

Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény 
 

Tag: 
 

Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 

Diákotthon és Gyermekotthon 
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HELYZETELEMZÉS 
 
 
 
 
Konzorcium vezető : Fodor András Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai  

szakmai  Szolgáltató Intézmény. 

Konzorciumi 

tag: 
 
17 intézményéből a székhelyintézmény Fodor András Általános Iskola (8693 

Lengyeltói, Zrínyi u. 2.),  

a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Öreglaki Általános Iskolája (8697 

Öreglak, Fő u. 102.), 

 a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kincsem Óvodája (8693 Lengyeltóti, 

Tűzoltó u. 8. ),  

a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája (8697 Öreglak, 

Fő u. 92.), 

 a Fodor András Általános Iskola és Óvoda Kerekerdő Óvodája Öreglak-

Barátihegyi Tagozat, (8697 Öreglak-Barátihegy) vesz részt a projekt 

megvalósításában. A többi feladatellátási hely a fenntarthatóság időszakában 

hálózati tanulás útján kapcsolódik a projekthez. 

 
 
 

• Hosszú távú célunk, hogy programunk által a társadalom 

versenyképessége javuljon, a fiatalok foglalkoztatási esélyei 

nőjenek, a munkaerőpiacon sikeresen vegyenek részt, saját 

életminőségük javuljon. 
 

• Rövid távú célunk, hogy intézményeink (speciális és többségi) szervezete 

és működése alkalmassá váljon az inkluzív nevelés megvalósítására, 

megújuljon pedagógiai gyakorlatunk, megvalósuljon a gyermekek 

körében megnyilvánuló képességbeli és tanulási szükségleteihez való 

alkalmazkodás, az átvezetés és befogadás az intézmények 

pedagógusainak optimális együttműködésével, az érintett valamennyi 

szereplő aktív bevonásával, részvételével. 
 

103



 

 

Konkrét céljaink: 
 

• A projekt eredményeként az intézmények szervezete és működése úgy alakuljon 

át, hogy legyen képes a változások kezelésére, a fejlesztések továbbvitelére, 

intézmény társadalmi környezetével való széleskörű együttműködésre. 
 

• Az intézmények újuljanak meg pedagógiai módszereikben (a digitális 

tartalmak, taneszközök alkalmazásának kidolgozása a speciális 

szükségletek kielégítésére adaptációs teamben 6 fővel), tanulásszervezési 

eljárásaikban (IKT-vel támogatott módszerekre való felkészítés 12 fő). 

Olyan elfogadó, a differenciált és egyéni fejlődési utakat támogató feltételek 

és környezet jöjjön létre, amelyben minden gyerek, így a sajátos nevelési 

igényűek is sikeressé válhatnak iskolai pályájukon. 

 

• A konzorciumi partnerek és a befogadó intézmények számára nyújtott 

szolgáltatások (képzések:111, tanácsadás:140 óra, eszközök: 9.000.000) olyan 

tudást biztosítsanak, amellyel a pedagógus optimálisan tudja megszervezni a 

tanulási-tanítási folyamatot, ahol a gyógypedagógus (150 óra) hatékony 

segítséget nyújt az együttnevelő pedagógusnak. 
 

• életpályát befolyásoló egyénre szóló tanulási utak, átvezetési programok teljes 

körű alkalmazása, ill. adaptációja, valamint készüljön el az átvezetési 

programokban résztevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

utánkövetését, további gondozását, mentorálását szolgáló saját fejlesztésű 

modellprogram. 
 

• Az oktatási alapfunkciók mellett épüljenek be pedagógiai gyakorlatunkba 

azok a tevékenységek (Saját innovációként a szoc. szférával való 

együttműködést célzó protokoll készül 7 fővel), amelyek csökkentik a 

különnevelés kedvezőtlen hatásait, segítsék elő, hogy az intézmények 

integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi iskolákba való átmenetre, 

folyamatos támogatást nyújtsanak az együttnevelésben résztvevők számára, 

annak érdekében, hogy az integráció bármely formája a lehető legjobb 

minőségben valósulhasson meg. 
 

• A pályázati programban megvalósuló érzékenyítés (a befogadó pedagógiai 

gyakorlatot bemutató felsőoktatási gyakorlóhelyi együttműködési formák 

kialakítása 64 órában), rendezvényeken való aktív részvétel (elfogadó 

társadalmi munkaerő-piaci környezet kialakítását 4 program), bemutatkozás 

illetve az iskolai élet nyitottabbá tétele az érdeklődők számára járuljon hozzá 

a sajátos nevelési igényű gyermekek szélesebb körű társadalmi 

elfogadásához 
 

• Az új eszközök, kidolgozott szakmai anyagok, munkaerő piaci programok, 

bevezetett képzések fenntartása biztosíthatja az integrációs folyamatba belépő 
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gyerekek egyre nagyobb számát, az önálló életvezetésre való képesség 

kialakítását. Partnerintézményeink bevonásával, felkészítésével régiós hálózat 

épül ki. Az oktatásban és a munkába állásban érdekelt szereplők közötti 

együttműködés alakul ki. 
 

• A vezetők és a pedagógusok szakmai felkészítésének eredményeképpen 

várható, hogy partnereink számára magasabb színvonalú szakmai 

szolgáltatást tudunk nyújtani. Így a korai gondozás és az együttnevelés 

segítése, a pályaorientációs tevékenységek, és a sajátos nevelési igényű 

fiatalok munkába állása eredményesebb lesz. 
 

• Azt várjuk a programtól, hogy nemcsak egy adott sajátos nevelési igényű 

gyermek, egy pedagógus általi beillesztése történik meg egy adott 

osztályközösségbe, hanem az együttnevelés szélesebb körben válik elfogadottá: 

az egész tantestület szemlélete változik meg, és lesz nyitottabb. Ez a változás 

jótékony hatással lesz azokra a sajátos nevelési igényű gyermekekre is, akiket 

nem mi látunk el, de az intézményben vannak, és a közösség valamennyi 

tagjára, hiszen nagyobb tolerancia, az egyéni igényekre jobban reagáló 

pedagógiai környezet mindenkire pozitív hatással van. 
 

• A nyitottabb, befogadóbb szemlélet a gyerekeken keresztül hat a szülőkre is. 
 
 

Somogy megye főbb gazdasági-társadalmi jellemzői 
 
 

Somogy megye a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Dráva között helyezkedik el. Területe 

6036 km², lakónépessége 2011. január 1-én 328 ezer fő, ami 0,3%-al kevesebb az egy 

évvel korábbinál. Az országos folyamatoknak megfelelően Somogy népességét is a 

fogyás és öregedés jellemzi. A megye 245 településéből 14 város. Somogy aprófalvas 

jellegű, melyet mutat az is, hogy a települések 44%-ában a lakosságszám nem éri el az 

500 főt. 
 
A megye intézményhálózatára az aprófalvas települési szerkezet miatt a széttagoltság 

volt jellemző, de a jelenleg működő 10 kistérségi társulás – melynek száma 2008. 

január 1.-től a kadarkúti kistérséggel 11-re bővült – mind fokozottabban törekszik 

közoktatással kapcsolatos feladatainak közös ellátására. A közoktatási  feladatellátás  

szempontjából nagyon fontos tényező, hogy a 11 kistérségből a 311/2007.(XI.17.) Korm. 

rendelet alapján három hátrányos (Fonyód, Nagyatád, Marcali), és négy a 

leghátrányosabb (Lengyeltóti, Barcs, Csurgó, Tab) helyzetű kistérségek között is a 

komplex programmal segítendő kistérségek közé tartozik. Ez kiemelt figyelmet 

követel meg a megyei önkormányzattól, mint fenntartótól a hátránykompenzáció, az 

esélyegyenlőség és a tehetségsegítés megvalósítása terén. 
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Szociális helyzet Somogy  megyében 
 

A foglalkoztatottság mértéke, a keresők-nem keresők aránya, valamint az 1000 főre 

vetített adózók száma meghatározza a települések szociális helyzetét. 

A  megélhetés  minősége,  a  munkahelyek  száma,  a  foglalkoztatás  aránya  kihat  

a szociális helyzetre, a HH/HHH gyerekek számára. 

A népesség számának, összetételének változásai szorosan összefüggenek a térség 

megélhetési lehetőségeivel, az pedig szorosan a munkahelyek számával. 

1000 lakosra jutó adózók száma 393, az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 61. 

Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma és az adófizetők száma összhangban van 

egymással. A foglalkoztatottak száma pedig a jövedelemadó nagyságával. 

Forrás: KSH 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkanélküliség és az adófizetők száma között, ha nem is túl szoros, de összefüggés 

van. A foglalkoztatás terén végbement változások eredményeként kialakuló 

munkanélküliség elsősorban azokat a falvakat érinti a megyében, amelyekben nincs 

semmiféle munkalehetőség, rosszak a közlekedési viszonyok, illetve magas a roma 

népesség aránya. 
 

Ez hatással van a nevelési-oktatási intézmények szolgáltatásait igénybe vevő 

gyermekek szociokulturális hátterére (a HH-s gyermekek számának növekedése). 

megyei munkanélküli ráta szignifikánsan különbözik az országos, ill. a régiós 

adatoktól. Mivel a HHH és a munkanélküli ráta között összefüggés van, a munkaerő-

piaci helyzet javítása nélkül érdemi változást az oktatási rendszer önmagában nem 

hozhat. 

Egy keresőre 1,94 nem kereső jut a megyében. Az országos átlag 1,62. 

A 15 évnél idősebbek közül - legalább az általános iskolát - 89,96%-uk végezte el. A 18 

évnél idősebbek közül legalább érettségivel rendelkezik 33,41%, a 25 évnél idősebbek 

körében diplomával rendelkezik 9,87%. 

Kiemelkedően magas a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

(10%), ez is kihat az alacsony foglalkoztatottságra. 
 

Viszonylag magas a 3-18 éves korosztályban a gyermekvédelmi kedvezményezettek 

aránya. Ez elsősorban a munkalehetőségi viszonyok következménye; önmagában a 

közoktatás eszközeivel, valamint rövidtávon nem megoldható. 
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FODOR ANDRÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 
 
 

 
 
Iskolánk a Pogányvölgyi Kistérség legnagyobb településén, Lengyeltótiban 

található. – Az ország 47 leghátrányosabb települései közé tartozik-. 

Városunk legnagyobb intézménye. 
 
A 2013. október 1-jei statisztika alapján iskolánk létszáma 302 fő, ebből 

hátrányos helyzetű tanulók száma 166 fő; 115 fő halmozottan hátrányos 

helyzetű – iskolánk létszámának 38%- 

a. E magas számok fő oka, hogy szüleik legmagasabb iskolai végzettsége 8 

általános, de nem ritka az alacsonyabb végzettségű is. A magas létszámnak oka 

még a munkanélküliség és a roma származású lakosok magas száma. Sajátos 

nevelési igényű tanulók integráltan  vesznek részt oktatásunkban, 15 

tanulócsoportban. Célunk, hogy ez az integráció hatékony legyen a minőségi 

oktatás érdekében. 
 
Jelenleg a sajátos nevelési igényű tanulói létszám 25 fő / 10 fő tanulásban 

akadályozott; 1 szelektív mutista; 12 fő részképesség zavaros; 1fő 

beszédfogyatékos és 1 fő magatartászavaros. Az SNI-s tanulók közül 14 fő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Ebből 12 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű, 1 fő évfolyam ismétlő és 9 fő bejáró. 
 
Iskolánk akadálymentesített, így mozgáskorlátozott tanulókat is fogadhatunk. 

Több gyógypedagógus – saját intézményünkben 5 fő – és logopédus segíti ezen 

tanulók oktatását. Kiscsoportos foglalkozások keretében történnek a 

fejlesztések. Mivel saját gyógypedagógusokkal rendelkezünk, így napi 

kapcsolatban vagyunk egymással, jól ismerik a tanulókat, és a tanulók is őket. 

Nem a tanulókat differenciáljuk, hanem a munkavégzés feltételeit szervezzük 

meg differenciált lehetőségek felkínálásával. Az idei tanévtől iskolánkban 

iskolapszichológus nem működik. 
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A szülők többsége igényli a napközi és tanulószobai foglalkozásokat. Az iskola 

biztosítja a gyermekek felügyeletét, a másnapi felkészülését, felzárkóztatását, 

esetleges rehabilitációját, fejlesztését. A halmozottan hátrányos helyzetű 

sajátos nevelési igényű gyermek általában csak az iskolában tanul, a családban 

nem kap segítséget. A művészetoktatási intézményünk is szívesen fogadja a 

sajátos nevelési igényű tanulóinkat. Fontos, hogy bármely területen is, de 

sikeresek legyenek – néptánc, képzőművészet, zene. 
 
Iskolánk biztosítani tudja azon feltételeket, melyekre a szakértői bizottság 

javaslatot tesz. A képességvizsgáló javaslata alapján a részképesség zavarokkal 

küzdő tanulók felmentést kaphatnak bizonyos tantárgyak – matematika, élő 

idegen nyelv tantárgyak - , vagy tantárgyi részek – helyesírás-, alól. A szülők 

nem szívesen élnek ezzel a lehetőséggel, hiszen a továbbtanulás terén ez 

hátrányt jelenthet. 
 
Harmadik alkalommal rendezzük meg az Országos Szépíró Verseny megyei 

döntőjét SNI-s tanulók számára. Öt kategóriában, az általános iskola 1. 

osztályától a középiskola 12. osztályáig. Örömmel tölt el bennünket, hogy évről 

évre emelkedik a jelentkezők száma. 
 
2013. augusztus 29-én tantestületi látogatást tettünk a Zrínyi Miklós 

Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolájában. Az intézmény 

szakmai munkájáról előadáson vettünk részt, „Az inkluzív nevelés” címmel. „Jó 

gyakorlatukat” megismerhettük – Az SNI-s tanulók differenciált feladatlap 

rendszere – kéttanítós óravezetéses modell. 
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Adaptációs terv a sajátos 

nevelési igényű tanulok 

integrációjához 
 

1. A …………………………………………………. pedagógiai módszerek adaptálása Az 

adaptáció célja: Az új módszerek alkalmazása a mindennapi pedagógiai 

gyakorlatban. Kiemelt célok: 

- Támogassa az intézményben a ………………………………. célkitűzéseinek, 

szellemiségének megvalósulását. 

-   A   …………………………………………................................   egyenlő   hozzáférés,   

azonos esélyek biztosítását. 

-- A szükséges szemlélet-formálás saját élményű és horizontális tanulási formákban 

hatékonyan és fenntartható módon történjen meg. 

Az adaptáció elvei: 
 

 Mentor és mentorált pedagógusok kölcsönösen felelősséget vállalnak, hogy 

aktívan részt vesznek a kölcsönös tanulási folyamatban, a célok elérése 

érdekében. 

 Közösen végzik a kiinduló helyzet felmérését, tervezik meg a mentorálási 

időszakra a tennivalókat, és határozzák meg az elérendő célokat, és értékelik a 

változás mértékét a kiinduló állapothoz képest. 

Tervezett változások: 
 

 személyes szinten (attitűd, magatartás, kommunikáció, feladatvállalás, 

team-munka,stb.) 
 

 csoportszinten (óvodai/iskolai gyermekcsoport nevelésében, értékek, 

normák, szabályok, magatartásformák, új közösségi tevékenységek, stb.) 

 tartalmi szinten (új témák/projektek feldolgozása:………….., stb.; már 

ismert témák újszerű feldolgozása) 

 módszertani változások (kooperatív tanulás, projekt módszer, differenciálás, 

hatékony gyermek-megismerés, stb.) 

 intézményi szintű változások (óvónői/tanári együttműködés szintjének, 

jellegének változása, jobb, nyitottabb kapcsolat kiépítése a szülőkkel, helyi civil 

szervezetekkel, más oktatási intézményekkel, pl. óvodával,iskolával, iskolavezetés 

és a pedagógusok újszerű partneri kapcsolata a minőség fejlesztése érdekében, stb.) 
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2. Az intézmény bemutatása 
 
Települési/ kerületi alapadatok: 

Lakóinak száma  

Település legfőbb 
jellemzői 

 

Oktatási intézményei  

Fenntartó/ok  

 

Az……………………………. óvoda/iskola adatai: 

Csoportjainak száma  

Gyermekek száma  

SNI. gyermekek száma  

HH. HHH. gyermekek száma  

Pedagógusok száma  

Szakvizsgával rendelkezők  
 

 
 
 

……………………… kapcsolat elemzése 

Kérdés Pedagógusok 
véleménye 

A véleményt 
alátámasztó 

tények, 

dokumentumok 

Elégedettek a 
pedagógusok a 

jelenlegi……………….. 

.…………….. 

együttműködési 

gyakorlattal? 

  

Egy  vagy  több  
településről 

érkeznek a gyerekek

 az 

óvodába/iskolába? 
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Mennyire jellemző a 
 
………a 

pedagógusok 

körében? 

  

Tudják-e, milyen 
nevelési 

 
program alapján 

dolgoznak az 

átadók? 

  

Működik-e az adaptált 

gyakorlathoz 

hasonló……… nevelés? 

  

Általánosságban mi 
jellemzi 

 
az átvevő és átadó 

közötti 

együttműködés 

minőségét? 

  

Vannak-e kimondott és 
 
látens problémák? 

Milyen ezek jellege? 
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TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0007 „Legyen ÉRTÉK Minden GYEREK!” 

 Adaptációs terv 

 

Adaptációs lépés Módszere Ideje Érintettek köre/ 

Felelőse 

Elvárt eredmény A m egvalósítás 

értékelése 

1.Helyzetelemzés, jövőkép- 

alkotás 

SWOT- 

analízis a 

SEGÉDLE

T- 

tábla 

szerint 

 nevelőtestület/ 

mentor 

Az intézményről derüljön 

ki, hogy milyen a 

………..neveléssel kapcsolatos 

meglévő gyakorlata. 

Összevetésre kerül az átvett jó 

gyakorlattal, találkozási 

pontok keresésével lehetőség 

nyílik fejlődési fejlesztési irány 

kijelölésére. 

 

2.Pedagógusok egyéni 

módszertani 

fejlesztési 

tervének 

elkészítése 

listá
zás, 

súlyoz

ás, 

erőforr

ás- 

leltár 

 bevont pedagógusok/ 

mentor 

A TÁMOP 3.4.2. 

továbbképzésen, mini- 

tréningen tanultak 

beépítésének lehetőségeinek 

tervezése a napi gyakorlatba. 

 

5.Az intézmény 

alapdokumentumain

ak vizsgálata. Az 

intézményi HOP, PP 

kiegészítése 

dokumentu

m 

-elemzés 

 vezető/ szakmai vezető, 

mentor 

………………..szellemis 

égének megfelelő tartalmak, 

nevelőtestületi tapasztalatok 

átvezetése az 

alapdokumentumokon. A 

módszerek fenntarthatóságának 

biztosítása. 
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 Helyzetelemzés, jövőképalkotás 
 
 
Lépések: 

 
 a helyzetelemzés módszerének kiválasztása (listázás, SWOT) 

 
 a helyzetelemzés elkészítése 

 
 az önértékelés során kapott feltárt eredmények számbavétele 

 
A helyzetfeltárás során kapott eredmények számbavétele, elemzése 

 
 
 

 A megvalósítás támogatása 
 

VÁLLALÁSOK Átvevő óvoda 

Bevezetett módszer  

Mely csoportokban kerül bevezetésre?  

Mely tevékenységekben?  
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Tervezik-e a szülők tájékoztatását, 

bevonását ebbe a sajátos 

fejlesztőmunkába? 

 

Hogyan?  

Hogyan történik a folyamat 

értékelése? 
 

 

 

6. Értékelés 
 

A megvalósított tevékenységek értékelését követően vizsgálatra kerül: 
 

 Hogyan épültek be az intézményműködésbe a tervezett feladatok? 
 

 Mennyire tartják eredményesnek a megvalósított feladatokat? 
 

 Milyen további teendőket látnak még a ……………………….. támogatása 

folyamatában? 
 

 Szükségesnek látják-e beépíteni a működési dokumentumokba? 
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1.sz. melléklet 

 
A PEDAGÓGUS EGYÉNI MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSI TERVÉNEK 

SZEMPONTJAI 
 
A pedagógus saját, egyéni célja a tanult módszer bevezetésével kapcsolatban: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Milyen téma állt hozzá a legközelebb, a tanultakból? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Melyikkel kezdené szívesen? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Fejlesztő munkájához milyen segítséget kap az óvoda vezetésétől? 
………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Mit vár a mentortól? 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Milyen konkrét tevékenységeket 

tervez? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..... 

 
A/ Milyen változást remél/tervez a fejlesztési munkától saját személyét 

illetően? Attitűdbeli: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Szemléletbeli: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Módszertani: 

……………………………………………………………………………………………… 

Kapcsolati: 

……………………………………………………………………………………………… 
 
B/ Milyen változást remél/tervez a fejlesztési munkától a csoportban 

végzett munkáját illetően? 

Minőségi javulás: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Ismeretanyag tartalmának 

változása: 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………… 

Egyéni fejlesztőmunka: 

…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………… 

 

 

Gyerekek egymás közötti kapcsolatának változása: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 
 
C/ Milyen változást remél/tervez a fejlesztési munkától a szülői házat és a tágabb 

lakóközösséget illetően? 
 
Hogyan bővítené vagy rendezné át eddigi munkáját, hogy jobban bevonja a 

szülőket a pedagógiai munkába? 

Hogyan építene jobban a helyi kulturális örökségekre, sokszínűségre a 

közösségfejlesztő munkájában? 
 
D/ A mentorálási időszakra tervezett fejlesztési 

területek: Ismeretek 

- 
 
Készségek 

- 

- 

Attitűd 

- 

- 
 
Módszerek 

- 

- 

Konkrét tevékenysége 
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2,sz. melléklet 
 

 

SWOT-analízis – SEGÉDLET 

 
a ………………………………… jelenlegi gyakorlatának feltérképezésére  

A módszert segítő tényezők  Az módszert nehezítő tényezők 

 
 

 
 

1. 1. 

2. 2. 
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Abban segíti a gyermeket, hogy 
……. 

Azt tudjuk tenni, hogy …… 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 
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3.3 Mentor 
terv 
szabályozás
a 

 

 
Tevékenység 

Módszere
k/ 

eszköz 

Ideje Érintettek 

köre/ 

Felelőse 

Elvárt 
eredmény 

 

Megbízás Szerződé
s 

Mentorál
ás 

kezdete 

intézmény 

vezető/ment

or 

A szerződés 
megkötése 

Kapcsolat felvétele 
az 

átvevő 

intézmény 

vezetőjével 

e-mail,  
telefon 

 az átvevő 

intézm

ény 

vezetőj

e- 

mentor 

A mentorterv 

elkészítés

éhez 

szükséges 

inform. 

összegyűj

tése 

A mentorterv elkészítése tervezés  mentor Az elkészült terv 

Felkészülés: 

 helyzetelemzés, 

dokumentumelemzés 

 

 a jó 

gyakorlat 

előadás 

/tréning 

előkészítése 

 

 hospitálás 

szervezése 

  
mentor, jó 

gyakorlat 

gazda, 

segítő 

kollégák 

 
feljegyzés, 

(jelenléti ív, 

felhasználói 

szerződés 

minta, 

elégedettségi 

kérdőív) 

átadás 

forgatóköny

ve 

egyeztetett 
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 dokumentáció 

előkészítése 

 

 tárgyi, 

technikai 

feltételek 

előkészítése 

  időpontok  

A jó gyakorlat átadása 

(elméleti, gyakorlati) 

előadás, 

megbeszélés, 

hospitálás, 

megfigyelés, 

játék, 

kipró

bálás 

 bevont 

pedagógusok

/ szakmai 

vezető, 

mentor 

.A jó gyakorlat 

átadásának 

megvalósulása, a 

átadása 

illetve a helyben 

maradó 

dokumentumok 

kitöltése. 

Adaptáció előadás, 

megbeszélés, 

hospitálás 

 mentor A hospitálások 

alkalmával a 

horizontális 

tanulás, a közös 

értelmezés 

megvalósítása 

foglalkozásvázlat 

Módosított  

HOP/PP 
Értékelés, önértékelés  

írásos 

dokume

ntum 

értékelől

ap 

 adaptáló 

pedagógus

ok, mentor 

Az elkészült 

értékelés 
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AZ INTÉZMÉNY MINT ÚJ TÍPUSÚ 

GYAKORLÓHELY 
 
 
 
 

Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat mentorálása 
 

 
 

Célunk, hogy az intézményünkbe érkező tanárjelölteknek biztosítsunk 

lehetőséget hospitálásra, gyakorlat megszerzésére, vizsgatanításra, 

kutatómunkájuk segítésére. Az új, tervezett életpálya modell is arra 

hívta fel a figyelmünket, hogy lehetőségünk és egyben kötelességünk 

is átadni tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat a pedagógus pályára 

készül fiataloknak. Tantestületünk elkötelezett a folyamatos önfejlesztés 

iránt, ez biztosítéka annak, hogy meglévő tudásunkat kiegészítve, ezen a 

területen is hasznosan tudjunk tevékenykedni. 

 
Fő területek: 

 
1. Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat mentorálásának célja 

2. Az intézmény feladata 

3. A mentor feladatai 

4. Mentori kompetenciák 

5. Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat 5 fő tevékenységköre 

6. Tanárjelölt tevékenységek 

7. A tanárjelölt által elsajátítandó tanári kompetenciák 

8. Mentorálási terv 

9. Óra megfigyelési szempontok a tanárjelölt órájához 

10. Hallgatói értékelőlap 
 

 
 

1. Célja 
 

 

A tanárjelölt tanulmányai során szerzett elméleti tudása az összefüggő 

szakmai gyakorlat során az intézményben számára biztonságot adó, 

nyugodt, kiegyensúlyozott szakmai és érzelmi támogató légkörben 

gyakorlati tudássá váljon gyakorlatvezető mentor folyamatos irányítása 

mellett. Pozitív gyakorlati tapasztalati ösztönözzék arra, hogy 

tanulmányai befejeztével a pedagógus pályát élethivatásává válassza. 
 

2. Az intézmény feladata 
 

A tanárjelölt a mentortanár szakmai segítségnyújtását 

igénybe véve: 

A szaktárgyának tanítása mellett megismerje a szaktárgy tanításán 
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kívüli oktatási, nevelési tevékenységeket, az iskola intézményrendszerét, 

az intézmény szociális, szociokulturális környezetét, a neveléssel, 

oktatással összefüggő intézményi dokumentumokat, a neveléssel, 

oktatással összefüggő adminisztratív feladatok ellátását, lehetőséget 

teremtsen a hallgató beilleszkedésére, a közösségi munka 

végzésére/team-munka/. 
 

3. A mentor feladatai 
 

 

 A gyakorlattal összefüggő minden iskolai tevékenység gondozója, a 

tanárjelölt legfontosabb szakmai tanácsadója. 

 Támogatja a  tanárjelöltet a tanítás tervezésében, vázlatok 

készítésében, az önállóan megtartott órák tapasztalatainak 

elemzésében. 

 Látogatja a tanárjelölt által megtartott órákat. 

 A tanárjelölt bevezetése a tantestületbe, segítése az

 intézmény megismerésében. 

 Konkrét feladatrendszer  megtervezése, annak folyamatos 

adminisztrálása a tanárjelölt megismerése alapján (mikor, mit, 

kivel) 

 Szervezési kérdések menedzselése (hely-, időkeretek, 

információáramlás) 

 A   tanárjelölt   segítő   más   kollégák   bevonása   (különösen   

szakos   tanár, osztályfőnök) 

 A  tanárjelölt  tanítási  tevékenységének  támogatása  (segítés  a  

tervezésben, reflexióban, óralátogatások) 

 Segítség a speciális tevékenységekben 
 

 

4. Mentori kompetenciák 

 

 A mentortanár hivatásának gyakorlása során alkalmas:  

 - hatékony szakmai együttműködésre és 

kommunikációra, 

 

 - az   iskolai   gyakorlat   megtervezésére,   

megszervezésére, 

értékelésére, 

vezetésére   

és 

- a  tanárjelölt  különböző  formában  történő  (tanórai  és  
tanórán  kívüli) 

tapasztalatszerzésének irányítására, 

- a tanárjelölt munkájának nyomon követésére,

 fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására, 

- szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, 

értékelésére, 

- a tanárjelölti reflektivitás szakszerű, korszerű módszerekkel

 történő kialakítására, fejlesztésére, 

- önművelés igényének kialakítására, az
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 elkötelezettség erősítésére, a 

beilleszkedés támogatására, 

- az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlat bemutatására, 

- a tanárjelölt szocializációjának támogatására, 

- a tanárjelöltek szakmai szocializációját megalapozó

 kompetenciák fejlesztésére. 

 Szakmai tudás 

A mentortanár rendelkezik: 

- a pedagóguspálya, a pedagógiai munkakörök

 követelményeinek, szabályozásának ismeretével, 

- a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a 

szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményinek az 

ismeretével, 

- a tanárjelölti korosztállyal való foglalkozás, nevelés- és 

oktatáslélektani, szociológiai, speciális módszertani 

ismereteivel, 

- a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány

 és szakmódszertan ismeretével, 

- az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak 

ismeretével, 

- az intézmény dokumentumainak, pedagógiai programjának, 

annak speciális területeinek (inkluzív nevelés, egészségnevelés, 

gyermekvédelem stb.) ismeretével, 

- a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati 

ismereteivel. 
 

 

 Szakmai képességek  

A mentortanár képes:  
 

- az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, 

vezetésére és értékelésére, 

- a tanárjelölttel hatékony szakmai együttműködésre, 

professzionális kommunikációra és konstruktív 

konfliktuskezelésre 

- a tanárjelölt munkájának nyomon követésére, fejlesztő 

értékelésére, konstruktív visszajelzések adására, 

- a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, 

értékelésére, 

- az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség 

erősítésére, 

- az egész életen át tartó tanulást, a tanárjelöltek szakmai 

szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére, 

- a tanárjelölttel történő  segítő  kapcsolat  kialakítására,  a  

folyamatos személyes támogatásra. 
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 Szakmai attitűdök 

- nyitott a tanárjelölti kezdeményezések iránt, fontosnak tartja, 

hogy a tanárjelölt megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját 

szakmai fejlődési útját, 

- érti és elfogadja a segítő-támogató kapcsolat kialakításának 

jelentőségét, 

- felelősséget érez a tanárjelöltek iskolai tapasztalatainak 

értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett 

a szakma szépségeinek tudatosítását is, 

- fontosnak tartja a tanárjelöltek fejlődésére adott folyamatos 

pozitív visszajelzéseket, 

- elkötelezett az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége 

mellett. 

-  
 
 
 
 

5. Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat 5 fő tevékenységköre 
 

 

 Szaktárgy tanítása 

- hospitálás a gyakorlatvezető mentor óráin és más szakórákon 

- szakképzettségenkénti heti 2-5 óra tanítás/foglalkozás 

- felkészülés az órákra, az órákat követő önelemzés, 

önértékelés, mentori megbeszélés 

- tanítási órán kívüli, de a szaktárgyhoz kapcsolódó iskolai 

feladatok ellátása (korrepetálás, szakkör stb.) 

- a szaktárgyi oktatómunkát segítő pedagógiai tevékenységek 

(ellenőrző anyagok, szemléltető anyagok összeállítása, 

internetes  források keresése stb.)  

 Szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési tevékenységek 

- részvétel az osztályfőnöki munkában 

- hospitálás nem szaktárgyi órán 

- iskolai rendezvényen való részvétel, közreműködés a 

szervezésben 

- egy-egy tanuló családi hátterének, életútjának,

 iskolai munkájának megismerése, 

- mérés-értékelési feladatok 

 Az iskola, mint szervezet és támogató rendszer megismerése 

- az intézmény működését szabályozó törvények, rendeletek, 

dokumentumok megismerése 

- az iskola szervezeti felépítése, működési rendje (SZMSZ, 

házirend) 

- az iskola pedagógiai programja, pályázatok, szakmai munka 

tervezése 
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- az iskola minőségirányítási rendszere, belső

 értékelési rendszer megismerése 

 A szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok 

- a  képzőintézmény  által  szervezett  szaktárgyi,  módszertani,  

pedagógiai, pszichológiai téren támogatott szeminárium 

 Portfólió 

- saját gyakorlati tevékenységet bemutató, dokumentáló anyag 

- a tanárjelölt által kiválasztott, adott kompetenciák elérésének 

adott színvonalát bemutató, illusztráló dokumentumok és az 

ezekre vonatkozó reflexiók rendezett gyűjteménye 
 
 

6. Hallgatói tevékenységek 
 

 

 Az iskola mint intézmény megismerése 

- tájékozódás   a   gyakorlatot   biztosító   iskola   helyéről   és   

szerepéről   a közoktatás rendszerében és a helyi közösségi 

életben 

- az intézmény pedagógiai programjának, helyi tantervének, az 

intézmény felépítésének, az intézményi munkakörök, a 

szakjának megfelelő szakmai munkaközösség munkájának 

megismerése 

 A tanítással kapcsolatos tevékenységek 

- a tanított osztályok és a szaktárgyi előzmények megismerése 

- gyakorlat szerzése a tanulók megismerésében és

 személyiségük fejlesztésében 

- a pedagógiai munkához szükséges etikai és magatartási

 szabályok megismerése, alkalmazása 
 

 

7. A tanárjelölt által elsajátítandó tanári kompetenciák 

a) A tanárjelölt alkalmas:  

 a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek elemzése 

alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív 

módon elemezni és értékelni, 

 a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, 

képességeinek és készségeinek fejlesztésére, 

 az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi 

összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak, 

fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, 

 az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony 

fejlesztésére, különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a 

hatékony tanulás, a szociális és állampolgári kompetenciák, a 

kezdeményezőképesség, az alapvető gondolkodási műveletek, a 

problémamegoldó gondolkodás  folyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes 
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tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, 

valamint az iskolában megszerzett tudásának integrálására, az önálló 

tanulás képességeinek megalapozására és fejlesztésére, a tanulók testi-lelki- 

szellemi egészségének fejlesztésére, 

 a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási 

formák kialakítására, hatékony tanulási környezet kialakítására, 

 a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók 

fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiség 

fejlődésének elemző értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök 

használatára, az önértékelés fejlesztésére. 
 
 

b) Szakmai képességek 

 A tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése terén: 

- szakterületén felkészült, képes tanítási programok, tanulási egységek 

és tanítási órák tervezésére, a tanulók számára szükséges tananyagok, 

taneszközök, információforrások, tudáshordozók megválasztására, 

- képes a rendelkezésre álló taneszközöket saját munkájában 

felhasználni, rendszerbe szervezni, új eszközöket tervezni, 

- képes a digitális tananyagot kezelni, forrásaikat megtalálni, a 

tanítási- fejlesztési céloknak megfelelő tartalmat kiválasztani, 

rendszerezni, szerkeszteni, 

- képes a tanulók információs-kommunikációs technikákkal végzett 

osztálytermi vagy azon kívüli önálló munkáját irányítani. 

-  

 Az osztálytermi munka szervezése a tanítás-tanulás és a nevelés 

módszereinek alkalmazása terén: 

- képes a tanulásszervezési eljárások és tanítási módszerek széles 

skáláját alkalmazni a hatékony tanulási környezet kialakítása 

érdekében, 

- képes az új információs-kommunikációs technológiákat 

osztálytermi munkájában is hatékonyan alkalmazni, e technikákban 

rejlő lehetőségeket tanítási céljainak, a tananyag megértésének, a 

képességek fejlesztésének szolgálatába állítani 

- képes a tanítási egységek céljainak megfelelő, a különböző 

adottságokkal, képességekkel és előzetes tudással rendelkező  

tanulók életkorának, érdeklődésének megfelelő módszerek 

megválasztására, eljárások megtervezésére, alkalmazására, 

- képes a közös munkát segítő osztálytermi rend és tanulási környezet 

megteremtésére, 

- képes a tanulók fejlődésében, a közösség életében keletkező 

feszültségek, konfliktusok kezelésére, 

- képes a tanórai munka hatékony, lendületes irányítására, a 

tanulók figyelmének, érdeklődésének felkeltésére és fenntartására. 
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8. Mentorálási terv 
 

Csomó- 

pontok 

Kapcsolódó 

tevékenységek, 

feladatok 

 

Résztvevők 
 

Idő 
Produktum, 

dokumentum 

 

Értékelés 

Első 

találk

ozás 

előtt 

A felsőoktatási 
intézmény 

és a gyakorlóhely 

közötti 

keretszerződés 

aláírása. 

Intézményvezetők augusztus szerződés, 
szabályzat 

Éves értékelés 

Kapcsolat- 

felvétel 

Jelentkezés, értesítés 

elfogadásról 

vagy 

elutasításról. 

Intézményvezető, 

mentor, 

tanárjelölt 

A gyakorlat 

megkezdése 

előtt 

Jelentkezési lap 

Értesítő lap 

 

A 
mentorálá
s 

folyamata 

Szakmai gyakorlat 

követelménye

inek 

megismerése. 

Mentor 

Tanárjelölt 

Az első formális 

találkozáskor 

Szakmai gyakorlat 

emlékeztetői 

 

 Időtervezés 

Ütemtervezés 

Mentor 

Tanárjelölt 

Az első formális 

találkozáskor 

Szakmai gyakorlat 

emlékeztetői 

 

 Bemutatás: Intézményvezető Az első formális Szakmai gyakorlat  

- intézmény Mentor találkozáskor emlékeztetői 
- pedagógusok Tanárjelölt 
- csoportok Kollégák 

Csoportok 
 Az intézményi 

dokumentumok 

megismertetése, 

átadása 

Mentor 

Tanárjelölt 

Az első formális 

találkozáskor 

átadandó 

Az intézményi 

dokumentumok 

 

 Hospitálás, a hospitálás 
megbeszélése 

Mentor, 
tanárjelölt, 
tanulók 

Kijelölt 
időpontokban 

Hospitálási 
jegyzőkönyv 

 

127



TÁMOP-3.4.2.A/11-2-2012-0007 „Legyen ÉRTÉK Minden GYEREK!” 
 
 
Tanítási 

gyakor

t 

ciklusa 

Óravázlatok leadása, 

megbeszélése, 

tanítások, 

reflektálás, 

értékelés 

Mentor, 
tanárjelölt, 

pedagógusok, 

tanulók 

Folyamatosan Tanárjelölt 
óravázlatai 

Folyamatos szóbeli 

értékelés 

Az iskola 

egyéb 

felada- 

taiban 

való 

részvétel 

Egyéb feladatok 
ellátása, 

ezekre felkészülés. 

Napközi, 

felzárkóztatás, 

tehetséggondozás, 

rendezvények, 

értekezletek. 

Kollégák, egyéb 

szakemberek, 

mentor, 

tanárjelölt 

Folyamatosan a 

hospitálás és 

tanítási 

gyakorlat 

alatt. 

  

Mentori 

értékelés. 

A 

gyakorlat 

lezárása 

A mentor a megjelölt 

módon értékel, 

az 

intézményvezet

ővel aláíratja, 

bélyegzővel 

hitelesíti a 

dokumentumok

at. 

Mentor, 
tanárjelölt, 

intézményvezető 

A gyakorlat 
végén 

Értékelés 

dokumentumai 

Írásos értékelés 

Tanárjelölti 

elégedetts

égi 

kérdőív 

A tanárjelölt 
véleményezi a 

tanítási gyakorlatot. 

Tanárjelölt A gyakorlat 
végén 

Kérdőív Kitöltött kérdőív 

Dokumen- 

tálás a 

képzőh

ely felé 

A dokumentumok 
kitöltése, 

ellenőrzése, elküldése. 

Mentor, 
tanárjelölt 

A gyakorlat 
elején 

és végén 

A gyakorlat 

dokumentumai 

 

Portfólió 

ellenőrzés

e 

A portfólióban szereplő 

produktumok, 

dokumentumok 

ellenőrzése listán. 

Mentor A gyakorlat 
végén 

Portfólió ellenőrző 

listája 
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9. Óramegfigyelési szempontok a tanárjelölt órájához 

Szándék és megvalósulás 

 
- Mi volt az óra szerepe a témát feldolgozó oktatási folyamatban? Mit kívánt megoldani, megvalósítani a 

tanárjelölt? 
- Milyen eszközöket, szervezési formákat, módszereket alkalmazott a tanárjelölt? Élt-e az IKT eszközök 

használatának lehetőségeivel? Milyen mértékben bizonyultak célszerűnek a választott eljárások? 

- Megítélhető volt-e az óra megfigyelése alapján a tanárjelölt felkészültsége, a tervezésnek, az óravázlat 
elkészítésének gondossága, célszerűsége? 

 
 A tanítási óra tartalma, szerkezeti időarányai 

 
- A tanárjelölt szaktárgyi felkészültsége összhangban  volt-e  az  óra tartalmával? 
- Megfelelt-e a tanítás anyagának szintje és mennyisége a tanulók felkészültségének, életkori sajátosságának, 

szociokulturális hátterének, fogyatékosságának? Élt-e a differenciálás lehetőségeivel? 
- Jutott-e kellő idő az egyes szerkezeti egységek tartalmas és eredményes megvalósulására? Logikus volt-e 

az óra felépítése? 
 

 
 

 A tanulás (közvetett) irányítása eszközök alkalmazásával 
 

- Alkalmas volt-e a választott eszközök tanulók csoportos vagy egyéni munkájára? Élt-e az IKT eszközök 
használatának lehetőségeivel? 

- Hogyan szervezte meg a hallgató a tanulók csoportos és egyéni munkáját? 
A feladatok megjelölése megfelelt-e a tanulócsoport életkori 

sajátosságainak?  Meggyőződött-e  arról,  hogy  a  tanulók  megértették  a feladatot? Biztosított-e megfelelő 

időt a feladatok megoldására? 

- Tervezett-e a tanárjelölt differenciált munkát, ha igen, mi  volt  a differenciálás szempontja. Differenciáltan 
foglalkozott-e az osztály SNI tanulóival? 

- Feladatmegoldás közben irányította-e, segítette-e a tanulók munkáját, válaszolt-e a kérdéseikre? 
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- Hogyan győződött meg a tanárjelölt a munka eredményéről? Hogyan ellenőrizte, értékelte a tanulók vagy a 
csoportok munkáját? 

 

 

 A  tanulás  (közvetlen)  irányítása  a  tanárjelölt  és  a  tanulók  személyes (interperszonális) kapcsolatában 
- Hogyan valósult meg az órán a kezdeményezés (indítás, felhívás) – reagálás (válasz) – nyugtázás 

(elfogadás, megerősítés, felhasználás, korrekció, elutasítás) kommunikációs láncolata? Milyen mértékben 
voltak szakszerűek, célszerűek, érthetőek és ösztönzőek a hallgató kérdései? Hogyan reagált a tanulók 
kezdeményezésére? 

- Észrevette-e a tanárjelölt a segítségre szoruló tanulókat? Biztosított-e időkitöltő feladatot a gyorsabban 
dolgozó tanulók számára? 

- Felhasználta-e vagy figyelmen kívül hagyta a tanárjelölt a tanulók reagálását? Hogyan ítélte meg a 
tanulók tévedéseit 

 

 A tanítási óra légköre, hatása 
 

- Milyen hangulatban valósultak meg az óra eseményei? 
- Melyek voltak az óra légkörének domináns tényezői? 

- Hogyan alakult az órán az aktív, a passzív és a renitens tanulók aránya? 
Milyen módszereket alkalmazott a passzív tanulók aktivizálására? 

- Hogyan befolyásolta az óra légkörét a hallgató személyisége? 

- Mik voltak a tanárjelölt óravezetési stílusának jellemzői? 

- Milyen mértékben járult hozzá az óra a tanulók gondolkodásának, 
ítéletalkotásának,  kifejezőképességének  fejlődéséhez;  a  szövegekkel  vagy 

ábrákkal, képekkel közölt információk megértéséhez, feldolgozásához? 

- Hogyan érvényesült az órán a kommunikáció nyelvi és szociális nevelő hatása? 
- Adott-e indítást a tanítási óra a megszerzett ismeretek bővítésére, 

kiegészítésére, az önálló tájékozódásra? 

- Mit jelentett a tanítási óra a tanulók számára? Mit tanulhattak meg a tanulók a tananyagon kívül? 
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10.Hallgatói értékelőlap 
 

A pedagógiai/tanítási gyakorlaton résztvevő gyógypedagógiai hallgatók részére 
 

Instrukciók: A következőkben a képzésről kialakított véleményét szeretnénk megismerni. Kérjük, hogy mindegyik kérdésre 

őszintén válaszoljon a megfelelő szám be bekarikázásával egytől hatig. 
 

 

1. A gyakorlat sok új ismeretet adott számomra. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 2. A gyakorlat sok használható ismeretet adott számomra. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 3. A gyakorlat céljait világosan elmagyarázták. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 4. A hospitált órák színvonala megfelelt az elvárásaimnak. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 5. A pedagógiai gyakorlat színvonala megfelelt a képességeimnek. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 6. A pedagógia gyakorlat felépítése megfelelt az elvárásaimnak. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 7. Az alkalmazott nevelési oktatási módszerek megfeleltek az elvárásaimnak. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 

8. A tanítási órákra való felkészülésemet segítették. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 9. Az elvárásokat alaposan ismertették. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 10. Az intézmény céljait, feladatait-munkáját bemutatták. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 11. Oktatási segédanyagok segítették a gyakorlatomat. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 12. A gyakorlatvezetők kompetenciái megfeleltek az elvárásaimnak. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 13. A gyakorlatvezetők minden gyakorlathoz szükséges segítséget megadtak. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 14. Gyakorlatvezető felkészültsége kiváló. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 15. Mindig választ kaptam a kérdéseimre. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 16. A gyakorlat szervezése magas színvonalú volt. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 17. Az intézmény felszereltsége megfelelő színvonalú volt. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 18. A gyakorlat időbeosztása megfelelő színvonalú volt. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 19. Hallgatóként jól éreztem magam az intézményben. igen 6 5 4 3 2 1 ne
m 20. A gyakorlat leghasznosabb részei voltak:  

21. A gyakorlat legkevésbé hasznos részei voltak:  

22. Javaslataim a gyakorlat fejlesztésére  
 

Köszönöm, hogy kitöltötte a kérdőívet. Észrevételeit igen nagyra értékelem.  

Somogyvár, 20……………………….                                                               …………………………………………., igazgatóhelyettes 
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Esélyegyenlőségi 

foglalkozási terv 
      
Az általános iskola és középiskola átmenet segítése, a 

pályaválasztás elősegítése a 7-8. évfolyamos, 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és SNI-s 

tanulók körében 
      

Magyar nyelv és irodalom  

Matematika 
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A TEAM – csoport tagjai: 

- 

A fejlesztés időtartama: 

 2014. szeptember - 2015. június 
 
 
Az érintett gyermekek köre: 

 …………………… Általános Iskola 7-8. évfolyam HHH és SNI-s 

tanulói: fő 
 
 

7. évfolyam 8. évfolyam 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

A fejlesztő tevékenység célja: 

 A sajátos nevelési igényű gyermekek és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók egyéni fejlettségének figyelembevételével olyan 

kompenzációs tevékenység tervezése, szervezése, megvalósítása, 

amely az iskolai 

tanórákon belüli differenciált fejlesztésen kívül segítő támogatást nyújt 

az érintett gyermekek sikeres középiskolai beilleszkedéséhez, és 

haladásához. 
 
 
A program feladata: 

 Iskolánk pedagógiai programja és a helyi tanterv célkitűzései 

alapján olyan középiskolai beilleszkedést segítő, sajátos fejlődési 

ütemet 

figyelembe vevő sikeres tanulmányi haladást lehetőségét megteremtő 

fejlesztő program megvalósítása, mely az érintett gyermekek 

részére sikeresebb középiskolai kezdést biztosít. 
 

A tevékenység humán erőforrás kerete: 

 A programban résztvevő pedagógusok 2013. szeptember 09-től – 2014. 

június 15-ig 35 óraszámban látják el a fejlesztő tevékenységet. 
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A 7- 8. évfolyamos gyermekeknek tervezett fejlesztő tevékenységek 
 

 A tevékenység időtartama: 
 
 

- Matematika: 

- Magyar nyelv és irodalom. 
 
 

 A tevékenység helyszíne: 
 
 

- …… Általános Iskola 
 
 

 A fejlesztés tartalma, területei: 

 

Matematikából: 
 
 

- Kombinatorika, halmazok 

- Algebra, számelmélet 

- Függvények 

- Háromszögek, négyszögek, sokszögek 

- Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

- Geometriai transzformációk 

- Statisztika, diagramok 
 
 
Magyar nyelv és irodalomból: 

 
 

- Hangtan és jelentéstan 

- Szófajtan 

- Egyszerű mondat 

- Összetett mondat 

- Kommunikáció 

- Szószerkezetek 

- Szavak és toldalékok 

- Szövegértés 

- Költői eszközök 
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A tanulók pályaválasztásának elősegítése a továbbtanulás esélyeinek 

növelése céljából 
 
 
A közösségi élet 

 

- Szociometriai vizsgálat (osztályfőnök) 
 
 

- A tanulói szerepek; a társas környezetbe való beilleszkedés 

- Rendszeres kapcsolattartás a helyi Gyermékjóléti – és Védőnői Szolgálattal 
 
 

Hivatás 
 

- Pályaválasztás 
 

- Tanulói motiváció, érdeklődés, sajátosság, elképzelés felmérése 
 
Reális énkép 

 

- Jártasságok, érdeklődési kör, értékrend, jellemvonások megismerése 

- A szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás 
 
 

Helyes pályaválasztás 
 

Ideje korán érdemes felmérni: 
 

Ki mennyire komoly, megfontolt? 
 

Ki mennyire nyitott? 
 

Ki mennyire szeret nyilvánosság előtt szerepelni? 
 

Kinek milyen a technikai érzéke? 
 

Kinek milyen a tájékozódási képessége? 
-  
Üzemlátogatások: 

 

- Ferroflex (Lengyeltóti) 
 

- Vadfeldolgozó (Öreglak) 
 

- Szikvízüzem (Lengyeltóti) 
 

- GISZ Kft. (Fonyód – autószerelő műhely) 
 

- Fonyódi Rendőrkapitányság 
 

- Fonyódi Ásványvíz Kft. 
 

- Heoscont Kft. (Fonyód- közútkezelő) 
 

- Országos Mentőszolgálat Lengyeltóti Kirendeltsége 
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Tájékoztatás a pályaválasztásról: 
 
 

- Látogatás a Déldunántúli Regoinális Munkaügyi Központ Kaposvári 

Kirendeltség és Szolgáltató Központban (Számítógépes program, videofilmek, 

tesztek) 

- Tájékoztatás a Déldunántúli Regoinális Munkaügyi Központ Balatonboglári 

Kirendeltség és Szolgáltató Központ vezetőjétől a munkavállalási 

lehetőségekről, tendenciákról 

- Pályaorientációs program tanulók részére – PTSZI, Szöllősi Bernadett 
 
 

Helyes középiskola- választás: 
 
 

- Fonyódon a Mátyás Király Gimnáziumban  megrendezésre kerülő ankét, 

melyen a somogy megyei középiskolák mutatkoznak be 

- Látogatás a somogy megyei középiskolákba: 

• Somogy Megyei Önkormányzat Mátyás Király Gimnáziuma 

• Bacsák György Szakközépiskola –és Szakiskola Fonyód 

• Mathiász János  Szakközépiskola –és 

Szakiskola Balatonboglár 

• Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium, Kaposvár 

• Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár 

• Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár 

• Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár 

• Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola, Kaposvár 

• Berzsenyi Dániel Gimnázium, 

Közgazdasági Szakközépiskola és 

Kollégium, Marcali 

• Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium, 

Kaposvár 

• Marcali Városi Önkormányzat Széchenyi 

Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola 
 
 
Segítségnyújtás a középfokú felvételi eljárásban 

 
 

- Pályaválasztási szülői értekezlet 

- Somogy Megyei Pályaválasztási Tanácsadó (A Kaposvári Egyetem 

Pedagógus-továbbképző és Szolgáltató Intézet Kiadványa) 

- Faliújság a középiskolák nyílt napjairól; jelentkezési 

határidőkről; felvételi eljárásokról 

- A tanulói adatlapok, jelentkezési lapok kitöltése a 

szülőkkel, tanulókkal együtt 
- Tanulók és szülők közös pályaorientációs előadáson való részvétel

136



Magyar nyelv és irodalom 
 
 

 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés 

módja 

1. kommunikációs; 

döntési; 

szabálykövető; 

együttműködési; 

problémamegoldó 

csoportmunka; 

páros munka 

hangkártyák; 

fénymásolt 

lapok; 

írásvetítő 

- tudja megkülönböztetni a 

magánhangzókat és a 

mássalhangzókat; ismerje 

jellemzőit; 

- tudjon betűrendbe sorolni; 

- ismerje a hangalak és jelentés 

kapcsolatát; 

- ismerje és alkalmazza a 

helyesírási alapelveket 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés; 

2. kommunikációs; 

döntési; 

szabálykövető; 

együttműködési; 

ÖM; FOM helyesírási 

szabály

zat; 

írásvetí

tő; 

- felismerés, megnevezés szinten 

tudja a msh-törvényeket: 

hasonulások, összeolvadás, kiesés, 

rövidülés; 

- mgh-törvény felismerés, 

alkalmazás szinten: hangrend, 

toldalékolás 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés; 

. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

egyéni; 

kooperatív 

tanulási 

technikák 

szépirodalmi 

szöveg: TK; 

fénymásolt 

lapok; ÉKSZ; 

- tudja a szépirodalmi szövegeket 

részekre osztani 

- tudjon vázlatot írni 

- tudja kikeresni a szövegből a 

tételmondatot és a kulcsszavakat 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés; 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés 

módja 

4. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

kooperatív 

tanulási 

technikák

; ÖM 

szófajkártyák; 

helyesírási 

szabályzat; 

írásvetítő 

- tudja a névszókat felismerni, 

megnevezni: főnév, melléknév, 

számnév, névmás 

- tudja és alkalmazza a 

névszók helyesírási 

szabályait 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

5. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

kooperatív 

tanulási 

technikák

; ÖM 

mód-időjel 

kártyák; írásvetítő; 

fénymásolt lapok; 

helyesírási 

szabályzat 

- tudja az igemódokat, időket, 

jelölésüket, ehhez kapcsolódó 

helyesírási szabályokat 

- ismerje az alanyi és 

tárgyas ragozást 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

6. kommunikációs; 

narratív; 

döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

ÖM; CSOM; helyesírási 

szabályzat; 

igenévkártyák; 

halmazkártyák; 

fénymásolt szövegek 

- tudja megnevezni a főnévi – 

melléknévi – 

határozói 

igeneveket 

- befejezett melléknévi 

igenevet tudja 

megkülönböztetni a múlt 

idejű igétől 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

7. kommunikációs; 

narratív;döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM; CSOM; ÉKSZ; Idegen 

szavak szótára; 

ismeretterj.szöveg 

; kíváncsi kocka 

- tudja kikeresni a szövegből a 

tételmondatot, kulcsszavakat; 

- tudjon részekre osztani, 

vázlatot írni 

közös 

megbeszé lés 

önellenőrzés 
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 kompetenciák, kiemelt 

fejlesztési területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja 8. kommunikációs; narratív; 

lényegkiemelő; 

együttműködési; 

problémamegoldó; 

kritikai; énkép és 

önismeret 

ÖM; CSOM; újságok; 

folyóiratok; 

levelezőlap; 

csekk; 

- ismerje a szóbeli és 

írásbeli 

kommunikáció 

típusait 

- tudjon meghívót, levelet, 

hírt, tudósítást, SMS-t írni 

megadott esemény alapján 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

9. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

kooperatív 

tanulási 

technikák; ÖM 

helyesírási 

szabályzat; 

kártyák: . ! ? , 

I –H ; írásvetítő 

- tudja a mondat fogalmát 

- tudja helyesen 

alkalmazni a mondatvégi 

és mondatközi írásjeleket 

- tudja a mondatok 

csoportosításának különböző 

szempontjait: beszélő szándék; 

logikai minőség; szerkezet 

- tagadó mondat 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

10. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

páros munka; 

ÖM; 

írásvetítő; TK; - ismerje, nevezze meg az 

egyszerű mondat fő 

részeit, jelölésüket, 

rövidítésüket; 

- tudja egyeztetni az alanyt és 

az állítmányt 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

11. kommunikációs;narratív; 

döntési; problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM; ÖM írásvetítő; TK; 

fénymásolt lapok 

- ismerje, nevezze meg az 

egyszerű mondat 

bővítményeit: T, J; jelölésük, 

ágrajzukat 

megbeszé 

-lés; 

önell. 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés 

módja 

12. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM; ÖM írásvetítő; TK; 

fénymásolt lapok 
- ismerje, nevezze meg a főbb 

határozókat: Hh, Hi, Hm, Há, He, 

Ht, Hc, Ho, Háll, 

- tudja ágrajzon ábrázolni 

az összefüggéseket 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

13. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, FOM projektor; 

fénymásolt lapok 

- nyelvi játékokon keresztül a 

problémamegoldó gondolkodás, 

asszociáció és figyelem 

fejlesztése: intarzia; 

kenguruszavak, homonimák, 

anagrammajátékok 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

14. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, CD, magnó; 

költői képek kártyái 

- ismerje fel, tudja megnevezni az 

alapvető költői képeket: hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, 

alliteráció, költői jelző, költői 

kérdés, ismétlés, halmozás 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

15. kommunikációs; 

narratív; 

döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

kooperatív 

tanulási 

technikák; ÖM 

csoportlapok, 

írásvetítő, 

fénymásolt lapok, 

helyesírási 

szabályzat 

- ismerje, tudja megnevezni 

az 

összetett mondat fogalmát, 

fajtáit, mondatvégi 

írásjeleihez kapcsolódó 

helyesírási szabályokat 

közös 

megbeszé 

-lés; önellenőr zés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés módja 

16. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM, ÖM példamondatok ; 

írásvetítő 
- az alanyi ás állítmányi 

alárendelő mondatok felismerése 

utalószó és kötőszó segítségével; 

- tudja ábrázolni a 

tagmondatok kapcsolatát 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

17. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM; ÖM példamondatok ; 

írásvetítő 
- ismerje, nevezze meg és tudja 

ábrázolni a tárgyi alárendelő 

mellékmondatokat 

- ismerje az idézés 

különböző formáit 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

18. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM; ÖM példamondatok ; 

írásvetítő 

- ismerje, nevezze meg az 

utalószók és kötőszók 

segítségével, ábrázolja a 

különböző határozói alárendelő 

mellékmondatokat 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

19. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

kooperatív 

tanulási 

technikák 

projektor 

csoportlapok 
- tudjon adott szöveget 

részekre 

osztani, vázlatot írni 

- tudja kikeresni a 

tételmondatot ill. a 

kulcsszavakat 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés módja 

20. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, FOM projektor 

fénymásolt lapok 

helyesírási 

szabályzat 

- nyelvi játékok segítségével a 

tanult ismeretek felismerése, 

megnevezése, alkalmazása:toto, 

szókeresés, intarzia, tájszók, 

szólánc, anagrammajátékok, 

ellentétek egy szóban 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

21. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

Kooperatív 

munka 

projektor 

fénymásolt lapok 

- ismerje a legfontosabb irodalmi 

műfajokat: 

Dal, himnusz, epigramma, 

novella, regény, kisregény 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

22. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, CSOM képek Fogalmazások készítése: 

leírás 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

23. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, CSOM képek Fogalmazások készítése: 

leírás 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, 

elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés módja 

24. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, Meglévő 

ismeretek 

Fogalmazás készítése: 

önéletrajz 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

25. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Meglévő 

ismeretek 

Fogalmazás készítése: 

önjellemzés 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

26. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Meglévő 

ismeretek 

Fogalamzás készítése: 

kedvenc 

állatom 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

27. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

Kooperatív 

munka 

Projektor 

laptop 

Elbeszélés írása megadott 

képsorok alapján 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

28. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM, CSOP Laptop 

projektor 

Nyelvi játékok során a 

nyelvi 

készségek fejlesztése: 

anagramma, intarzia, 

szójátékok 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, 

elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés módja 

29. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

Kooperatív 

munka 

Laptop 

projektor 

Szólások, közmondások 

kitalálása 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

30. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Fénymásolt lapok 

könyvek 

Hangos olvasás fejlesztése közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

31. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Fénymásolt lapok: 

Ismeretterjesztőszöveg 

Néma értő olvasás 

fejlesztése 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőrzés 

32. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Fénymásolt lapok: 

Ismeretterjesztő szöveg 

Néma értő olvasás 

fejlesztése 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőrzés 

33. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM Laptop 

projektor 

Nyelvi játékok; 

memóriafejlesztés 

közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

módszer erőforrás célérték, 

elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés módja 

34. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó; 

együttműködési; 

lényegkiemelő 

ÖM Laptop 

projektor 

Figyelemfejlesztő játékok közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 

35. kommunikációs; 

narratív; döntési; 

problémamegoldó

; együttműködési; 

lényegkiemelő 

CSOM, 

kooperatív 

munka 

Laptop 

projektor 

Éves munka értékelése közös 

megbeszé lés; 

önellenőr zés 
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Matematika 

 kompetenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 

1 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális 

tábla 

Ismerjék a halmaz 

fogalmát, megadási 

módjait. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

2 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudjanak halmazokkal 

műveleteket végezni. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

3 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó, 

döntési kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális 

tábla 

Tudjanak 

számtartományokat 

számegyenesen jelölni. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

4 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó, 

döntési kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Ismerjék a zárt és a 

nyílt intervallum 

fogalmát, tudják jelölni 

a számegyenesen 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
5 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

döntési 

lényegkiemelő, 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Ismerjék a hatvány 

fogalmát 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 
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 kompetenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az ellenőrzés, 

értékelés 

módja 

 problémamegoldó 

kompetenciák 

munka    

 
 
 
 
6 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

döntési 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudják alkalmazni a 

hatványozás azonosságait 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

7 

Kommunikációs, 

szabálykövető, döntési 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Ismerjék a számok normálalakját Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

8 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Ismerjék a 10-nél nagyobb és 

az 1-nél kisebb számok 

normálalakját. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 

 

9 

Kommunikációs, 

szabálykövető, döntési 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Ismerjék a változó, együttható, 

egytagú, többtagú algebrai 

kifejezés fogalmát 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

10 

Kommunikációs, 

szabálykövető,döntés

i problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény,  feladatlapok Tudják alkalmazni a 

zárójelfelbontás szabályait 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 
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 kompetenciák, 

kiemelt fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 

11 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 
Tudják alkalmazni az (a+b) 

2
; 

(a-b) 
2
; a

2
-b

2 
nevezetes 

azonosságokat 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 
 
12 

Kommunikácis, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív

technikák, 

egyéni és 

páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudjanak szorzattá 

alakítani kiemeléssel 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

13 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Alkalmazzák 

azoszthatósági 

szabályokat, ismerjék a 

legkisebb közös többszörös 

és a legnagyobb közös 

osztó fogalmát 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

14 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Tudják alkalmazni 

alegkisebb közös 

többszöröst és a 

legnagyobb közös 

osztót feladatok 

megoldásában 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 
 
15 

Kommunikációs, 

szabálykövető,döntés

i lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Ismerjék a függvény, 

értelmezési tartomány, 

értékkészlet, zérushely 

fogalmát. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 
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 kompetenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 

16 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális 

tábla 

Tudják ábrázolni a 

lineáris és az 

abszolutérték függvényt 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 
 
17 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

Kooperatí

vtechniká

k, egyéni 

és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudják ábrázolni a 

másodfokú és a lineáris 

törtfüggvényt 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 
18 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

döntési, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény

, feladatlapok, 

laptop, projektor 

Ismerjék és tudják 

rendszerezni a 

háromszögeket, 

négyszögeket, tudják 

megszerkeszteni a 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

19 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Ismerjék és tudják 

alkalmazni a Thalész-tételt 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

20 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális tábla 

Ismerjék az 1 és 100 

közötti számok 

négyzetgyökét. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 
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 kompetenciá

k, kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 

21 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális tábla 

Ismerjék az 1-nél kisebb és a 

100-nál nagyobb számok 

négyzetgyökét. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

22 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Ismerjék és tudják 

alkalmazni a Pitagorasz- 

tételt 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 
 
23 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és páros 

munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudjanak egyenleteket 

megoldani grafikusan és 

mérlegelvvel, ismerjék az 

alaphalmaz fogalmát 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

24 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor, digitális tábla 

Tudjanak egyenlőtlenségeket 

megoldani grafikusan és 

mérlegelvvel, ismerjék az 

alaphalmaz fogalmát 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

25 

Kommunikációs, 

szabálykövető,döntési, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

Tudjanak 

egyenletrendszereket 

megoldani egyenlő 

együtthatók módszerével 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

26 

Kommunikációs, 

szabálykövető,dönté

si, lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Tudjanak 

egyenletrendszereket 

megoldani 

behelyettesítés 

módszerével 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 
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 kompetenciák, 

kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 

27 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Tudjanak szöveges 

feladatokat megoldani 

egyenlettel. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
 
 

28 

Kommunikációs, 

szabálykövető,dönté

si, lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

Tudjanak szöveges 

feladatokat megoldani 

egyenlőtlenséggel. 

Önellenőrzés, 

egyéni 

értékelés 

 
29 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

Kooperatív

technikák, 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, laptop, 

Ismerjék és 

tudjanaksíkidomokat 

tengelyesen 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

egyéni és páros 

munka 

projektor, digitális 

tananyag 

tükrözni  

 
 
 

30 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegoldó 

kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, 

laptop, projektor, 

digitális tananyag 

Ismerjék és tudjanak 

síkidomokat 

középpontosan tükrözni 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

31 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok 

laptop, projektor, 

digitális tananyag 

Ismerjék és tudják 

elvégezni a forgatást és 

az eltolást 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 
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 kompetenciá

k, kiemelt 

fejlesztési 

területek 

 
 

módszer 

 
 

erőforrás 

 

célérték, elvárt 

eredmény 

az 

ellenőrzés, 

értékelés 

módja  
 
 
 
32 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, 

laptop, projektor, 

digitális tananyag 

Ismerjék fel a 

tengelyesen 

szimmetrikus 

alakzatokat. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

33 

Kommunikációs 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, 

laptop, projektor 

Ismerjék fel a 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatokat, valamint az 

egybevágó alakzatokat. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 
 
 

34 

Kommunikációs, 

szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

Kooperatív 

technikák, 

egyéni és 

páros munka 

feladatgyűjtemény, 

feladatlapok, 

laptop, projektor 

Tudjanak adatokat 

ábrázolni kör- és 

oszlopdiagramon. 

Önellenőrzés, 

egyéni értékelés 

 Kommunikációs, Kooperatív feladatgyűjtemény, Tudjanak adatokat 

leolvasni 

Önellenőrzés, 
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szabálykövető, 

lényegkiemelő, 

problémamegold

ó kompetenciák 

technikák,  

egyéni és páros 

munka 

feladatlapok, laptop, 

projektor 

diagramokról egyéni értékelés 

 

 

 

152



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK UTÁNKÖVETÉSE 

153



Feladatok 
Tevékenység
ek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 
gyakorisága, idő, 
határidő 

Korcsop
ort 
Évfolyam Beíratás 

 
 
 

Az óvodai tartózkodás során a gyermekek 
felterjesztése, vizsgálata 

Óvodavezető 
Csoportos 

Óvodapedagógusok 

beíratás: április közepe, 
de óvodában folyamatos 

 
alkalomszerű 

3-6 éves 
korig 

Kapcsolatfelvétel a befogadásra váró SNI gyermek 
szüleivel, törvényes képviselőjével, gondviselőjével, 
védőnővel, gyermekjóléti szolgálat képviselőjével. 

 
 Családlátogatás 

 
Állapotfelmérés az SNI gyermek tudásáról, 
képességeiről, személyiségéről 

Óvodavezető, 
Csoportos 
Óvodapedagógus 

folyamatos 3-6 éves 
korig 

A  gyermekek  igényeit  feltáró  és  leíró  
dokumentumok tanulmányozása. 

 
• A nevelési tanácsadó szakvéleménye 
• A tanulási képességet vizsgáló szakértő 
és rehabilitációs bizottság szakértői 
véleménye 

Óvodavezető, 
Óvodapedagóg
us 

beíratás és csoportba 
integrálás közötti időszak 

3-6 éves 
korig 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése Fejlesztést végző 
szakember 
(gyógypedagógus,logopédu
s, 
szurdopedagógus, 
tiflopedagógus, 
szomatopedagógus, 
gyógytornász, 
terapeuták, 
pszichológus) 

október 3-6 éves 
kor 
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Feladatok 
Tevékenység
ek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 
gyakorisága, idő, 
határidő 

Korcsop
ort 
Évfolyam Beiskolázást megelőző kontroll vizsgálat felterjesztése, 

vizsgálat 
Fejlesztést végző 
szakemberek, 
óvodavezető csop. 
óvodapedagógusok 

december 15. 
vizsgálat kijelölt időpontja 

6-7 éves 
kor 

Az SNI gyerek/ek megismertetése, megismerése 
 Rendszeres/ Folyamatos/ kapcsolattartás 

az óvónőkkel, leendő első osztályos 
tanítókkal, logopédussal, fejlesztő 
pedagógussal, ill. gyógypedagógussal 

 Óvodai hospitálások 
 Közös programok az óvodával 
 Óvodások meghívása iskolai rendezvényekre 
 Szülői értekezlet tartása az óvodában 
 A nagycsoportos gyermekek részvétele az 

első osztály bármely tanóráján 

csoportos 
óvodapedagógusok 
fejlesztést végző 
szakemberek/ óvodai és 
iskolai is/ 
tanítók 

a tanévkezdést 
megelőző óvodai 
évben 

 

 
 

folyamatosan-alkalomszerű 

nagycsopo
rt 

A  gyermekek  igényeit  feltáró  és  leíró  
dokumentumok tanulmányozása. 
• A nevelési tanácsadó szakvéleménye 
• A tanulási képességet vizsgáló szakértő 
és rehabilitációs bizottság szakértői 
véleménye 
• Az óvónők gyermekről készített jellemzése 

leendő elsős tanító 
fejlesztést végző 
szakember 

 
 
 
 
óvodapedagógusok 

tanévkezdés előtt nagycsopo
rt 

Kapcsolatfelvétel a befogadásra váró SNI gyermek 
szüleivel, törvényes képviselőjével, gondviselőjével, 
védőnővel, gyermekjóléti szolgálat képviselőjével. 

Családlátogatás 

tanítók tanévkezdés előtt leend
ő 
elsős
ök 

SNI gyermekek meglátogatása az integrált osztályában volt nagycsoportos negyedévente 1. osztály 
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Feladatok 
Tevékenység
ek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 
gyakorisága, idő, 
határidő 

Korcsop
ort 
Évfolyam (tanórákon ill. iskolai rendezvényeken) óvodapedagógus   

SNI gyermekek meglátogatása a fejlesztő foglalkozáson volt nagycsoportos 
óvodapedagógus,fejleszt
ést végző szakember 

félévente 1. osztály 

Eset megbeszélések az iskolában történt 
látogatások után 

 Beilleszkedés eredményessége 
 az eredmények összevetése a fejlesztési 

tervekkel 
 a fejlesztés eredményessége, 
 az alkalmazott módszerek, 

eszközök hatékonysága 

volt nagycsoportos 
óvodapedagógus 
tanítók, 
fejlesztést végző szakember 

negyedévente 1. osztály 

Kontroll-mérés 
 
Állapotfelmérés az SNI gyermek tudásáról, 
képességeiről, személyiségéről 

gyógypedagógus, 
logopédus. pszichológus 

tanév eleje, szeptember 1- 8. 
évfolyam 

Bemeneti mérések 
Az SNI tanuló készségeinek, képességeinek 
felmérése, problémák diagnosztizálása 

tanítók szeptember 1. 
évfolyam 

Bemeneti mérések 
Készség, képesség és tantárgyi mérés 

tanítók, szaktanárok, 
gyógypedagógusok 

szeptember 2- 8. 
évfolyam 

Osztályátadás 
 az alsó tagozatból  felső tagozatba

 kerülő tanulókról  folyó osztályátadó
 beszélgetés, 
portfólió átadása/ kiemelten az SNI tanuló 

alsós osztályfőnök, 
tanítók, felsős 
osztályfőnök, 
szaktanárok, 
gyógypedagógus 

szeptember 5. 
évfolyam 
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Feladatok 
Tevékenység
ek 

Felelős Megvalósítás 
időszaka, 
gyakorisága, idő, 
határidő 

Korcsoport 
Évfolyam 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, fejlesztési 
területekre lebontva 

gyógypedagógus október minden 
évfolyam 

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése gyógypedagógus október 1-8. 
évfolyam 

Előkészítő időszak utáni mérés gyógypedagógus, tanító október 1. évfolyam 

Ismétlő időszak utáni tantárgyi mérés tanítók, szaktanárok október 2-8. 
évfolyam 

Tanári megbeszélések 
 az eredmények összevetése a fejlesztési 

tervekkel 
 a fejlesztés eredményessége, 
 az alkalmazott módszerek, 

eszközök hatékonysága 

tanítók, szaktanárok, 
osztályfőnökök, 
gyógypedagógus 

negyedévente 1-8. 
évfolyam 

Egyéni értékelések elkészítése 
 Önértékelések elvégeztetése a tanulókkal 

osztályfőnökök december, március, június 1- 8. 
évfolyam 

Szülői beszélgetés a tanulók negyedéves értékeléséről, a 
gyerek aktuális állapotáról, fejlődéséről. 

tanítók, szaktanárok, 
gyógypedagógus 

december, március, június 1-8. 
évfolyam 

Kontroll-mérés gyógypedagógus félévkor Minden 
Évfolyam 

Folyamatkövető mérések tanítók, szaktanárok, 
gyógypedagógus 

január, február 1-8. 
évfolyam 

4. osztályos tanulók látogatása a felső tagozatban alsós osztályfőnök, leendő május 4. évfolyam 
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Feladatok 

Tevékenység

ek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 

gyakorisága, idő, határidő 

Korcsoport 

Évfolyam 

 Szaktantermek megismerése 

 Részvétel tanórákon 

felsős osztályfőnök, illetékes 

szaktanárok, gyógypedagógus 

  

Kimeneti mérések, tantárgyi tanítók, szaktanárok Június 1-8.évfolyam 

Kontroll-mérés gyógypedagógus év végén minden évf. 

Felkészítés a továbbtanulásra 

 Előkészítő tanóra magyar és matematika tantárgyból 

osztályfőnök, szaktanárok, 

gyógypedagógus 

heti 1 tanóra 8. évfolyam 

Felkészítés a továbbtanulásra 

 Üzemlátogatások 

 Pályaválasztási kiállítás látogatása 

 Részvétel középiskolák által szervezett nyílt 
napokon 

 Középiskolákból érkező pályaválasztási felelős 

előadásának meghallgatása 

osztályfőnök februárig folyamatosan 8. évfolyam 

Felkészítés a továbbtanulásra 

 Felkészítés az év végi számonkérésre 
osztályfőnök, szaktanárok, 

gyógypedagógus 

májusig folyamatosan 8. évfolyam 

Intézménybe való bekerülés /áthelyezés 

Nyitottabbá tenni az intézményt a tanulók számára 

A gyermekek igényeit feltáró és

 leíró dokumentumok tanulmányozása. 

• A nevelési tanácsadó szakvéleménye 

• A   tanulási   képességet   vizsgáló   szakértő   és 

rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 

intézmények, szülők megfelelő 

igazgató igazgatóhelyettes 

munkaközösség- vezető 

félévente 1-4. 

évfolyam 
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Feladatok 

Tevékenység

ek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 

gyakorisága, idő, határidő 

Korcsoport 

Évfolyam 

tájékoztatása    

Társadalmi- szakmai környezettel való együttműködés igazgató, igazgatóhelyettes, 

gyermek - és ifjúságvédelmi 

felelős, 

gyógypedagógusok 

folyamatos 1-8. 

évfolyam 

Továbbtanulás középfokon (Somogyvár) 

Saját   intézményünkbe   járó   tanulók   minél   nagyobb 

százaléka maradhasson a 8. osztály után intézményünk 

szakiskolai tagozatán 

 
Minél több-tanuló szerezzen OKJ-s bizonyítványt. 

 Mentori rendszer működtetése; fejlesztő 

foglalkozások hatékonyságának növelése 

 Ha szükséges, akkor fejlesztések szakmai- 

módszertani és egyéb feltételeire vonatkozó 

intézkedési terv kidolgozása 

 közös részvétel egymás programjain 

 szakiskolai nyílt nap 

 közös szakmai megbeszélések-kölcsönös 

elvárások megfogalmazása 

 helyi tanterv összehangoltságának biztosítása 

 szakmák, szakmacsoportok megismertetése a 

gyerekekkel 

 képző helyek meglátogatása 

mentorok 
 
 
 
 

osztályfőnökök igazgató 

 
Igazgatóhelyettes 

mentorok 

szakoktatók 

folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

november 

8. évfolyam 

 

Feladatok 

Tevékenységek 

Felelős Megvalósítás időszaka, 

gyakorisága, idő, határidő 

Korcsoport 

Évfolyam 

 szakoktatók bemutatása, ismerkedés 

 „átadólapok” készítése- tanulók erősségei- gyengeségei, 
munkavállalói kompetenciák visszajelzés a tanulmányi 
előmenetelről- szakmai megbeszélés kollégák között 
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1. Bevezetés
Helyi tantervünket a 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról
 110/2012. (VI.04.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és

alkalmazásáról.
 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló az 51/2012. (XII: 21.) EMMI

rendelet mellékletei alapján dolgoztuk ki, amelynek keretében meghatározzuk:
− az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a tantárgyak kötelező és szabadon

felhasználható óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,
− az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának

elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét,
− az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,
− az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló

magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály
keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének
formáját,

− a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
− az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében

betöltött szerepét, súlyát,
− az otthoni és iskolai délutáni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok

meghatározásának elveit és korlátjait.

2. Választott kerettanterv:
Iskolánk helyi tantervét az 

 51/2012. (XII. 21) a kerettantervek kiadásáról EMMI rendelet és
 Nkt. 97. §. 14) szerint az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kerettanterv az általános iskola 1-4.évfolyamára,
Kerettanterv az általános iskola 5-8.évfolyamára,
Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára (1-8. évfolyam) „A” változata alapján
készítette. (Jelen dokumentum I. számú melléklete tartalmazza a tantervi követelményeket
évfolyamokra és tantárgyakra bontva a minimális követelményekkel kiegészítve, megjelölve
aláhúzással az enyhén értelmi fogyatékos tanulók követelményeit, illetve csatolva jelentős eltérés
miatt az idegen nyelv és matematika tantárgy.)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ és a kerettantervek kiadásának és 
jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.  (XII. 21.) EMMI rendelet értelmében iskolánk pedagógiai 
programját a megváltozott szabályozás alapján módosította.  
A tantestület a módosítást 001/00883-1/2021. számú határozatban a 2021. augusztus 24-én 
tartott értekezletén elfogadta.  
Az új Helyi Pedagógiai Program 2021. szeptember 1-én lép hatályba.  
2021. augusztus 31-én az előző Helyi Pedagógiai Program hatályát veszti.  
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3. A Fodor András Általános Iskola órakerete

Órakeret a helyi tantervhez 1-8. évfolyam 2021. szeptember 1-től felmenő rendszerben 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Tantárgyi tartalmak 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 4.a
Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 7+1 7+1 5+1 5+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 
Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 
Élő idegen nyelv 2 
Környezetismeret 1 1 
Ének-zene 2 2 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 
Digitális kultúra 1 1 
Testnevelés és egészségfejlesztés 5 5 5 5 5 5 

Kiadható + óra 2 2 2 2 2 2 
HETI KÖTELEZŐ ÓRA 24 24 24 24 24 25 

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

5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b
Magyar nyelv és irodalom 4+½ 4+½ 4+1 3+1 3+1 3 3 
Matematika 4+½ 4+½ 4 3+1 3+1 3+1 3+1 
Történelem 2 2 2 2 2 2 2 
Állampolgári ismeretek 1 1 
Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 
Első élő idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 
Fizika 1 1 2 2 
Kémia 1 1 2 2 
Biológia 2 2 1 1 
Földrajz 2 2 1 1 
Természettudomány 2 2 2 
Ének-zene 2 2 1 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 
Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és 
egészségfejlesztés 5 5 5 5 5 5 5 

Hon- és népismeret 1 
Dráma és színház 1 1 
Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 
Kiadható + óra 1 1 2 2 2 2 2 
HETI KÖTELEZŐ ÓRA 28 28 2428 28 30 30 30 30 
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Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf.
5.a 5.b 6.a 7.a 7.b 8.a 8.b

Magyar nyelv és irodalom 4-5 4-5 5 4 4 4 4 

Idegen nyelv angol/német 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika 5-4 5-4 5 4 4 4 4 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 2 2 2 2 2 2 2 

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

Természetismeret 2 2 2 

Biológia-egészségtan 2 2 2 2 

Fizika 2 2 2 2 

Kémia 1 1 2 2 

Földrajz 2 2 2 2 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1 1 

Informatika 1 1 1 1 1 1 1 
Technika, életvitel és 
gyakorlat 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 
HETI KÖTELEZŐ ÓRA 28 28 28 31 31 31 31 

Órakeret a helyi tantervhez 1-8. évfolyam 2021. szeptember 1-től kifutó rendszerben 

1. évfolyam 2. évfolyam 3. 
évfolyam 

4. 
évfolyam 

Tantárgyi tartalmak 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 4.a
Magyar nyelv és irodalom 8 8 8 8 8 7 
Angol/német Idegen nyelvek 2 
Matematika 5 5 5 5 5 5 
Környezetismeret 1 1 1 1 1 2 
Ének-zene 2 2 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 2 2 2 
életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 
Etika/ Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 
HETI KÖTELEZŐ ÓRA 25 25 25 25 25 27 
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3.1 A kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglakozások 

 

Az iskola óraterve mind tartalmában mind szerkezetében tükrözi az iskolában folyó oktató-nevelő 
munkát meghatározó pedagógiai elveket és célokat. Ezek során sajátítják el a tanulók a NAT-ban 
szereplő valamennyi műveltségi terület, részterület minimális követelményeit. A tanulónkénti heti 
foglalkozási időkeretet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott Kerettanterv heti minimális 
óraszámai és a szabadon felhasználható órakeret alkotja. Ezek mértéke megegyezik a Nkt. 27. § (3) 
bekezdésében és az Nkt.  6. melléklet B oszlopában előírtakkal. Eszerint a rendelkezésre álló 
órakereten belül szabadon tervezhető időkeret 
 

a) ötödik évfolyamon egy óra 
b) a többi évfolyamon kettő óra 

A kiadható órákat az alábbiak szerint adtuk ki. 
 

Osztály Kiadható óra Tantárgyak 
1. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Matematika 1 óra 
2. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Matematika 1 óra 
3. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Matematika 1 óra 
4. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Matematika 1 óra 
5. osztály 1 Magyar nyelv és irodalom 1/2 óra Matematika 1/2 óra 
6. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Hon- és népismeret 1 óra 
7. osztály 2 Magyar nyelv és irodalom 1 óra Matematika 1 óra 
8. osztály 2 Matematika 1 óra Dráma és színház 1 óra 

 
A tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon felhasználható időkeretben 
meghatározott tanítási óráikon való részvétellel teljesíthető. Az ezeken való részvétel az iskolába 
beiratkozott valamennyi tanuló számára kötelező.  
Az iskola helyi tanterve nem ír elő további tananyagot, hanem az egyes tematikai egységek között 
osztja el a plusz órát gyakorlás, elmélyítés, alapkészségek fejlesztése céljából. 
 

3.2 A tanítási órák keretében meg nem valósítható foglalkozások (nem óratervi órák) 
 

A tantervi követelmények teljesítése iskolánkban nem csak a tanítási órákon való részvétellel, hanem 
a nem szakrendszerű oktatás keretében (iskola által) szervezett projektek, valamint tanórán- és iskolán 
kívüli programokon való kötelező részvétellel teljesíthetők. Ezek a foglalkozások a tanítási órák és a 
tanítási napok számába beszámíthatók. A kötelező részvételt az intézmény csak azoknak a 
foglalkozásoknak az esetében követeli meg, amelyek a tanulók (és a családok) számára nem jelent 
aránytalan terhet, és nem vezet hátrányos megkülönböztetéshez. Tanítási órák keretében meg nem 
valósítható, de a tanítási órák és a tanítási napok számába beszámítható foglalkozások, tevékenységek: 
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 tanulmányi kirándulások (amennyiben azon az adott osztály, tanulócsoport teljes létszámmal 
részt vesz, ill. anyagi helyzete miatt senki nem marad távol), 

 tanulmányi séták, 
 kulturális- és sportrendezvények, 
 mezőgazdasági munka, 
 délutáni felkészülést szolgáló foglalkozások,  
 versenyek, 
 diáknap, jeles napok (Föld Napja, Madarak, fák napja, Víz Világnapja, Egészség Hete, Zöld 

Hét, Tök jó hét, Költészet napja.)  
 táborok. 
 
4. Az alkalmazandó tankönyvek, segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek megválasztásának jogszabályi háttere: 
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

o A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
 93/E.  §  (1)Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a NAT szerinti  

kerettantervi tantárgyhoz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek 
közül választhat. 

 96.§ (6)A tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési támogatás 
terhére a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához aszakmai 
munkaközösség és az iskolai szülői szervezet egyetértésével a pedagógiai 
programban foglaltak megvalósítását szolgáló,  a  tankönyvjegyzékben  nem  
szereplő  könyvek,  munkafüzetek,  feladatlapok, eszközök és digitális 
ismerethordozók is beszerezhetők tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő 
és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak tankönyvet 

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

 501/2013 (XII. 29.) kormányrendelet a nemzeti köznevelési tankönyvellátásáról szóló 2013. 
évi CCXXXII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban 
közreműködők kijelöléséről. 

 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a 
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 
Az adott tantárgyat tanító pedagógus szabadon dönthet a jogszabályi megfelelőségen túl, hogy a 
rendelkezésre álló több tankönyv közül melyiket választja. Alapkövetelmény, hogy feleljen meg a a 
kiválasztott tankönyvek és más segédletek tartalma tudományos igényű legyen, és a tananyagot a 
gyermek életkorának megfelelő szinten tárgyalja, a tantervi anyagot, tananyagot célszerű, megfelelő 
logikai sorrendben tartalmazza. Törekszünk az alsó és a felső tagozat viszonylatában az azonos 
szemléletet képviselő, a tananyag egymásra épültségét eredményező, azt garantáló tankönyvek, 
munkafüzetek használatára. A segédanyagok, munkafüzetek, feladat- és mérőlapok kiválasztásának 
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feltétele, hogy azok nyelvezetükben, illeszkedjenek a helyi tantervi programjainkhoz. A tankönyvek 
és segédletek megválasztásánál figyelembe vesszük a szülők anyagi lehetőségeit. (Tartós tankönyvek 
alkalmazása) 
 

A helyi tantervek megvalósulását elősegítő, a taneszköz jegyzékben meghatározott, szemléltető-
eszközök biztosítása közmegegyezéssel folyamatosan történik. Megteremtjük azokat a feltételeket, 
amelyek a Funkcionális taneszköz-jegyzék szerint a NAT valamint a helyi tanterv elvégzéséhez 
nélkülözhetetlenek, a tananyag feldolgozásához, képességek fejlesztéséhez mindenképpen 
indokoltak. 
 

Az iskolai eszközöknek elvárhatóan tükrözni kell korunkat, ennek dinamizmusát, korunk megismerési 
mintázatait, eljárásait, munkakultúráját.  Törekvésünk, hogy az iskola szertáraiban kellő mértékben 
képviselve legyen az eszközök „újabb nemzedéke ". A tanulói aktivitást igénylő eszközök kerülnek 
előtérbe, amelyeket a NAT tartalmaira és követelményeire támaszkodva ismeretszerzéshez, 
képességfejlesztéshez, személyiségfejlesztéshez alkalmazunk. Gazdaságossági célból bizonyos 
eszközök többfunkciós használatára törekszünk. Bizonyos feladatokat a települési művelődési ház és 
könyvtár igénybevételével látunk el. Az egyes tantárgyak taneszköz - és felszerelési jegyzékét az adott 
tantárgy helyi tanterve tartalmazza.  
A taneszközök beválását az iskolában a szaktanárok évente felülvizsgálják, és szükség szerint 
módosítására javaslatot tesznek.  
 
 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek megválasztásának általános elveit összefoglaló táblázat 

Funkciók A minőség összetevői 
Motiváció Illusztráltság, érdekesség, problémák bemutatása 

Gondolkodásra ösztönző egyéb megoldások 
Ismeretátadás Érthetőség, életszerűség, tudományos pontosság 
Rendszerezés Strukturáltság 
Koordináció A többi tankönyvekkel való összehangoltság 
Differenciálás Szintezett tananyag 
Tanulásirányítás 

A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök  
Tanulási stratégiák tanítása 
Az önértékelés elősegítése Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló 

kérdések és feladatok 
Értékekre nevelés Érzelmi hatást keltő eszközök 
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5. A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 
részletes szabályai 

 
5.1 Kiemelt fejlesztési feladatok 

 
A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiség-nevelésének eredményessége 
szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan kiemelt fejlesztési feladatok, amelyek az iskolai oktatás 
valamennyi elemét áthatják, és ez által elősegítik a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. E tekintetben 
a NAT által meghatározott Kiemelt fejlesztési feladatok konkrét útmutatóul szolgálnak. Minden 
műveltségterület (minden tantárgy) tantervében helyet kellett kapnia azoknak az ismereteknek, tanulói 
tevékenységeknek, amelyek hozzájárulhatnak 

 az énkép és önismeret;  
 a hon- és népismeret;  
 az európai azonosságtudat kialakításához és az egyetemes kultúra iránti fogékonyság 

és tisztelet megalapozásához,  
és közvetlen szerepet játszanak  

 a környezeti nevelés;  
 az információs és kommunikációs kultúra elsajátításának megvalósításában, 

valamint jól szolgálják  
 a tanulók testi és lelki egészségének megőrzését,  
 az egész életen át folyó tanulásra való felkészülését is.  

Hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink sikeresen megbirkózzanak a felnőtt életükben rájuk váró 
feladatokkal. 
 
5.1.1 Énkép és önismeret 
 
A személyiség fejlődését azzal segíthetjük elő, ha önmaguk megismerésére motiváló tanulási 
környezetet szervezünk a tanulók számára. Énképük és önismeretük gazdagodásához ezért olyan 
tanulási környezetet célszerű biztosítanunk, amely fokozza az őket körülvevő személyek és dolgok 
egyre tágabb körei iránti érzékenységet, illetve kialakítja bennük az alapvető erkölcsi, etikai normák 
iránti fogékonyságot.  
 
A Nemzeti alaptantervben megnevezett nevelési értékek abban az esetben épülnek be a fejlődő 
személyiségbe, ha a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak 
ezen értékek megnevezésének és azonosításának.  
 
Ennek érdekében a Nemzeti alaptanterv műveltségi területein a nevelés és oktatás pedagógiai 
szervezését a tanuló ember szempontjából közelítjük meg, és törekeszünk a tanulók ön- és 
világszemléletének folyamatos formálására.  
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Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése alapvető cél az alsó tagozat 1-2. évfolyamán. A bevezető és 
a kezdő szakasz az egészséges énkép és önértékelés alakulásának fontos korszaka. Ebben az 
időszakban a tanuló elsajátítja az alapvető magatartási normákat, a közösségi együttlét alapvető 
szabályait.  
 

Szeretetteljes légkör kialakításával elkerülhetőek a kudarcélmények, megakadályozható a negatív 
énkép kialakulása, s ennek köszönhetően a tanulók felismerik erősségeiket és hiányosságaikat 
(életkori sajátosságaiknak megfelelő mélységben) és motiváltságuk mindvégig megmarad.  
Az egyén önmagához való viszonya, önmagáról alkotott képe, a személyiség belső diszpozíciói saját 
befogadó - alkotó tevékenysége során alakul ki, csakúgy, mint a személyiségére jellemző egyéb 
tulajdonságok. Az egyén maga határozza meg tevékenysége irányát, és aktivitása mértékét, színvonala 
is nagymértékben függ az önmagáról, képességeiről, igényeiről alkotott képtől és az önmagával 
szemben támasztott elvárásoktól. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető 
célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll, a felelősség önmagunkért, az önállóság, az 
önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes 
méltóság. 
 

5.1.2 Hon- és népismeret 
 

Elengedhetetlen, hogy a tanulók megismerjék népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, 
nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Mélyedjenek el a kiemelkedő magyar történelmi 
személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységének, 
munkásságának tanulmányozásában. Ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 
mindennapi életét. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi 
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez, 
megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék meg a városi és a falusi élet 
hagyományait, jellegzetességeit. 
 

Segítsük elő a harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel. Alapozzuk 
meg tanulóinkban a nemzettudatot, mélyítsük el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet és ettől 
elválaszthatatlan módon a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek 
és eredményeinek megbecsülését.  
Ösztönözzük a fiatalokat a szűkebb és tágabb környezet történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, 
hagyományainak feltárására, ápolására. Késztessük őket az ezekért végzett egyéni és közösségi 
tevékenységre.  
A hon- és népismeret, mint kiemelt fejlesztési feladat jelen van az összes műveltségi területen, a 
tanórai és a tanórán kívüli tevékenységekben is. Minden fejlődési szakaszban meghatározó a szerepe 
a nemzeti értékek, hagyományok megismertetésének. Ennek kitűnő terepe lehet egy-egy közös 
olvasmányélmény, éneklés, az iskolai és osztályszintű ünnepekre való felkészülés is. Fontos cél a 
nyitottság, az érdeklődés megőrzése a nemzeti értékek iránt, amely alapja lehet a másfajta kultúrák 
iránti fogékonyságnak, toleranciának is. 
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5.1.3 Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra 
 
Európa a magyarság tágabb hazája. A tanulók szerezzenek ismereteket az Európai Unió 
kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politika 
szempontrendszeréről. Diákként és felnőttként tudjanak élni a megnövekedett lehetőségekkel. 
Magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká. Tanulóinkat iskolás éveik alatt is olyan 
ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal kell gazdagítani, amelyek birtokában meg tudják találni 
helyüket az európai nyitott társadalmakban. Fontos az is, hogy európai identitásuk megerősödésével 
nyitottak és elfogadóak legyenek az Európán kívüli kultúrák iránt is.  
 
A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb hatású 
eredményeit. Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a 
másság iránt. Szerezzenek információkat az emberiség közös, globális problémáiról, az ezek kezelése 
érdekében kialakuló nemzetközi együttműködésről. Növekedjék érzékenységük a problémák lényege, 
okai, az összefüggések és a megoldási lehetőségek keresése, feltárása iránt. Az iskolák és a tanulók 
törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vállaljanak a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. 
 
5.1.4 Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
Az iskolai élet, az iskolai, illetve az osztályközösségi interakciók, a közösségben, a közösségért 
végzett munka, a tanulási folyamatokban való részvétel az aktív állampolgárságra és demokráciára 
nevelés színterei. A tanórák és a tanórákon kívüli tevékenységek is közvetve vagy közvetlenül 
hozzájárulnak ennek a kiemelt területnek a fejlesztéséhez.  
 
Fontos, hogy tanulóink aktív állampolgárrá váljanak. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, 
képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges.  
Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességek (pl. a társadalmi viszonyrendszerek 
felismerésének képessége, a konfliktuskezelés, a humanitárius segítségnyújtás, az együttműködés 
képessége stb.), értékorientációk, beállítódások (pl. felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 
tolerancia stb.) elsajátítását döntően a tanulók aktív részvételére építő tanulás-és tanulásszervezési 
eljárások minősége, illetve az iskolai élet demokratikus gyakorlata biztosítja. 
 
5.1.5 Gazdasági nevelés 
 
A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő 
világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. 
A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem 
képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság.  
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Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra törekszik és szeretne helytállni a globális 
versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A 
társadalom számára is nélkülözhetetlen, hogy tagjaiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő 
munka, a javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot 
mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét.  
 
Az iskolai nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, 
mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. Ismerjék fel a 
fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Hozzájárul annak a képességnek a 
kialakításához, hogy megtalálják az egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között. Váljanak 
képessé a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni 
tudást is. Nemcsak az egyén létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy 
megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is.  
 
Ezért is kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel 
kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos 
gazdálkodás képességének a kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, 
szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között 
 
5.1.6 Környezettudatosságra nevelés 
 
A diákok más-más személyes élménnyel, tudással, tapasztalattal rendelkeznek a környezettudatos 
magatartás, életvitel területén.  
Ezek megbeszélése, feltárása lehetőséget teremt arra, hogy a témában minél alaposabban 
elmélyüljenek a tanulók úgy, hogy azt ne elméletnek, hanem a hétköznapi élet szerves részének 
tekintsék.  
Változatos tevékenységek (projektek, csoportmunkák, vita stb.) segítségével komplex módon lehet a 
környezettudatos magatartás fontosságát tudatosítani. A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék 
meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti 
váltságjelenségek mutatkoznak.  
 
 
Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi – gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív 
és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti 
erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük 
értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a 
környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatot a 
környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 
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5.1.7 A tanulás tanítása 
 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően meg kell alapozni az önálló ismeretszerzés, tanulás 
képességét az alsó tagozatban. A tanulók már az alsó tagozatban megismerkednek az egyéni tanulási 
minták mellett a páros, a csoportos és kooperatív munka egyes elemeivel is. Elsajátítják az önálló 
tanulás elemi technikai sajátosságait. Ez a komplex, minden műveltségterületet érintő fejlesztési 
feladat a tanórán kívüli foglakozásokban is teret kap. A tanulók elsajátítják az alapvető 
könyvtárhasználati ismereteket, megismerik a digitális-technika nyújtotta lehetőségeket.  
 
 
5.1.8 Testi és lelki egészség 
 

Alapvető cél a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése, 
a kisgyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése. A mozgáskoordináció, a ritmusérzék, 
a lelki egészség a tanulási-tanítási folyamat eredményességét is befolyásolja. 
 A tanuláshoz, a közös játékokban és feladatokban való részvételhez szükséges a koncentrációs 
képességek és akarati tulajdonságok tudatosítása és fejlesztése.  
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben elfoglalt 
pozíció, a barátkozás sikeressége. Cél olyan légkör megteremtése, ahol a kapcsolatokat az elfogadás, 
a türelem, az együttműködési készség, egymás segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös 
megbecsülés. 
 
5.1.9 Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 
 

A felnőtt lét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. Általános célja, hogy 
segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Összetevői: az egyéni adottságok, képességek 
megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, valamint a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak és a 
hozzájuk vezető utaknak, lehetőségeknek, alternatíváknak a megismerése tevékenységek és 
tapasztalatok útján. Tudatosítanunk kell a tanulókban, hogy életpályájuk során többször 
kényszerülhetnek pályamódosításra. Az iskolának - a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest 
– átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket 
kell biztosítani, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, 
elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, ezzel is fejlesztve ön- és 
pályaismereteiket.  
 

 
A pályaorientáció csak hosszabb folyamat során és csak akkor lehet eredményes, ha a különböző 
tantárgyak, órán és iskolán kívüli területek, tevékenységek összehangolásán alapul. Kiemelt figyelmet 
igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és 
társadalmi szinten egyaránt, valamint a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az 

174



együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia 
tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és 
erősítéséről van szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális 
kompetencia fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és versengéssel 
kapcsolatos magatartásmódok kialakítása. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos 
részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség erősítésével 
kapcsolatos területek (pl. vállalkozó-, gazdálkodó- és munkaképesség). 
 
 

5.2 A kompetencialapú oktatás iskolán belüli megszervezése 
 

A TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című 
pályázat okán, valamint az intézményben alkalmazott megváltozott pedagógiai módszertan 
következtében, a pedagógiai programot egy Oktatásszervezés című önálló fejezettel egészítjük ki. 
A pedagógia program jellegéből adódóan hosszú távú tervező dokumentum. Ezért a funkcióból 
következően egyes tartalmi kritériumok meghatározása és szabályozása szükséges, de a 
megvalósítást, kivitelezést konkretizálni az adott tanévre vonatkozó éves tervekben lehetséges. 
 

5.2.1 A kompetencia fogalma 

 
Értelmezésünk szerint a kompetencia hitelesség. Jelenti mindazt a munkavégzéshez szükséges 
szakértelmet, a személyes készségek, képességek, motivációk, tulajdonságok együttesét, amelyekkel 
a munkakörben megkívánt eredmények elérhetők. A kompetencia a mi felfogásunk szerint az 
ismereteknek, azok alkalmazási képességének és az alkalmazáshoz szükséges motivációt biztosító 
attitűdöknek az összességét jelenti. Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek 
fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, amely lehetővé teszi, 
hogy a biztos ismereteken alapuló, de külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és 
alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyermekek számára. Ennek egyik elengedhetetlen 
feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, amelynek lehetséges eszköze a 
problémaközpontú tanítás, a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanítás és 
tanulás, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés (Vass 2008). 
 

5.2.2 Kulcskompetenciák, fejlesztendő képességek 

 
A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 
sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozza meg a tanulási területeken átívelő 
általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem 
köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett tudásra, 
fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 
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1. A tanulás kompetenciái 
2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
3. A digitális kompetenciák 
4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák” 
 

 
5.2.3. Kulcskompetenciák és kiemelt fejlesztési feladatok  

 
Kulcskompetenciáknak tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti környezetben való 
egyéni, hétköznapi tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását 
segítő képességek. A kulcskompetenciák, mint például a szociális kompetenciák (ideértve például a 
kooperációt); a tanulási képességek, a személyes képességek, a közéleti vagy a gazdasági életben való 
részvételhez kapcsolódó képességek mindig komplex tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett, 
téma-specifikus szakértelemre és jól működő alapkészségekre lehet ráépíteni.  
A kulcskompetenciák alkotóelemei között rendkívül nagyok az egyéni különbségek, ezért fejlesztésük 
differenciált tanulásirányítást igényel.  
A helyi tanterveink elkészítésénél (kiválasztásánál) arra törekszünk, hogy a kulcskompetenciák 
kialakulásában kiemelkedően fontos szerepet játszó képességek és személyes tulajdonságok a tanulás 
egész ideje alatt folyamatosan fejlődhessenek. Ilyenek mindenekelőtt a fejlett nyelvi kommunikációs 
készség; a belső értékrend és értékek felé való orientálódás; a megfelelő motiváció; a kritikai 
gondolkodás és az egyéb gondolkodási képességek; a különféle műveltségterülethez kötődő 
kompetenciák; s olyan személyes tulajdonságok, mint a becsületesség, tisztesség, felelősségtudat, 
hűség és a pozitív személyes énkép. 
Az iskolai nevelés – oktatás (a bevezető-, kezdő-, alapozó- és fejlesztő-szakasz) elsődleges funkciója 
a sokoldalú készség- és képességfejlesztés. A NAT-ban előírt kulcskompetenciák fejlesztése és az erre 
épülő kiemelt fejlesztési területek mindegyik műveltségterület esetében prioritást élveznek. Az egyes 
műveltségterületek, tantárgyak kiemelt fejlesztési területei és az ezekhez kapcsolódó tartalmi és 
fejlesztési feladatok részletesen a helyi tanterv tantárgyi terveiben jelennek meg. 
 

5.2.4. Kulcskompetenciák 

 
5.2.4.1. A kommunikációs kompetenciák  

Anyanyelvi kommunikáció 
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden 
területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések során. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 megfelelő szókincs 
 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 
 funkcionális nyelvtan 
 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 
 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 
 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 
 információk feldolgozása 
 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média) 
 érvelés képessége 
 empatikus képesség 
 esztétikai érzék 
 kíváncsiság 
 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 

 

A kommunikációs kompetenciák  
Idegen nyelvi kommunikáció 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő 
keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 
szükségleteinek megfelelően.  

Az egyén nyelvtudásának szintje a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott 
szöveg értése és íráskészség) mentén az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 
környezete és igényei/érdeklődése szerint változhat.  

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 megfelelő szókincs 
 funkcionális nyelvtan 
 nyelvi stílusok ismerete 
 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 
 nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 
 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 

5.2.4.2.Matematikai, gondolkodási kompetencia 

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, 
felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  
A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 
ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 
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képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 analízis - szintézis 
 matematikai fogalmak ismerete 
 összefüggések felismerése 
  tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  
 tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 
 bizonyítások megértése 
 matematikai kommunikációs készség 
 megfelelő segédeszközök használata 
 az igazság tisztelete 
 a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresése 
 mindennapokban használható tudás 
 problémamegoldó készség 
 lényeglátás 
 kíváncsiság 
 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 
 kreativitás 

 
5.2.4.3 Digitális kompetencia 

 
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 
kapcsolatok megkülönböztetését.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 eszközök megismerése, használata 
 szövegszerkesztési ismeretek 
 információkeresés és kezelés  
 kritikai gondolkodás az innováció területén 
 kreativitás 
 munka világában való eligazodás 
 élethosszig tartó tanulás 

 
5.2.4.4. Tanulás kompetenciái 

 
Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 
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tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra 
készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek 
sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt.  
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 motiváció 
 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 
 önismeret 
 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 
 figyelem 
 segédeszközök használata 

5.2.4.5 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 
közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 
minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 
szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud 
oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 egészséges életvitel 
 mentális egészség 
 magatartási szabályok alkalmazása 
 kommunikációs képesség 
 empátia 
 problémamegoldó képesség 
 európai tudat 
 stressz és frusztráció kezelése 
 változások iránti fogékonyság 
 együttműködés 
 magabiztosság 
 érdeklődés 
 személyes előítéletek leküzdése 
 kompromisszumra való törekvés 
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5.2.4.6. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben - a 
munkahelyén is - abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a kockázatvállalást 
jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt végre. Alapját képezi 
azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van 
szükség. 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 
  kihívások felismerése, értelmezése 
 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  
 a pénz világában való tájékozódás 
 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 
 tervezés 
 szervezés  
 irányítás  
 vezetés 
 delegálás  
 az elemzés  
 a kommunikálás  
 a tapasztalatok értékelése 
  kockázatfelmérés és vállalás  
 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 

 
 

5.2.4.7 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
 
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, 
illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden 
műveltségterületen jelentkezik.  
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját 
nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek 
felismerése és kiaknázása. A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a 
dráma, a bábjáték, a művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, 
épületek, terek kultúrája, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának 
elismerése. 
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Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 
 önkifejezés 
 ítéletalkotás 
 fantázia, képzelet 
 kreativitás 
 asszociációs képességek 
 analizáló készség 
 kulturált vitakészség 
 nyelvi kifejezőkészség 
 manuális készségek 
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5.3. Pályázati kapcsolódás 

Az intézmény 2017. évben bekapcsolódott a Siófoki Tankerületi Központ EFOP-3.3.5-17-2017-
00053 – Innovatív közösségformálás az STK intézményeiben az élménypedagógia eszközeivel című 
projektbe. 
A projekt 2018. június 3-4. hetében és 2019. június 3-4. hetében megvalósuló témahetek céljai: 
 a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a tanulók NAT-ban foglalt
kulcskompetenciáinak, különösképpen a személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztését
célzó, kísérleti jellegű tematikus programok megvalósítása által;
 kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való
hozzáférés javítása;
 a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és
kifejlesztett tartalmak, tesztelése;
 az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;
 újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése;
 a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;
 heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés
szakmai támogatása;
 tanulói közösségépítés.
Az intézmény pedagógusai a projekt keretében pedagógus-továbbképzésekben vettek részt, az
intézmény a képzések során megismert, a program megvalósításához illeszkedő új módszertani
fejlesztéseket, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, ill. a lemorzsolódás
megakadályozását támogató pedagógiai módszertani eszközöket beépíti az oktató-nevelő
munkájába.
Az Oktatási Hivatallal történő együttműködés alapja a 2018. évben megkötött EFOP 3.2.15/20-
20/2017. számú együttműködési megállapodás.

6. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja

Iskolánkban a mindennapos testnevelést, testmozgást az Nkt. 27§ (11) bekezdésében 
meghatározottak szerint szervezzük meg, miszerint 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
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

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

sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye 
és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett 
edzéssel váltható ki. 
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7. A választható tantárgyak, foglalkozások és ezek esetében a pedagógusválasztás

szabályai
Iskolánkban a tanulók a NKT. 2011. évi CXC. törvény 46. § (6). bekezdés b) pontja szerint 
választhat a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá 
pedagógusai közül. Választási lehetőségük van a kötelező idegen nyelv tanulásában az angol és 
német nyelvek közül. Az évfolyam tanulóit létszámuktól függően a csoportszervezési szabályokat 
betartva két illetve három csoportba soroljuk. Az igényeknek megfelelően két angol, és egy német 
csoportot alakítunk. A csoportok között képességbeli különbséget nem állítunk fel, ennek 
értelmében nincs felvételi követelmény. A nyelv iránti érdeklődés, vagy a szülői igény a 
meghatározó. Német nyelvből így nincs lehetőség tanárválasztásra, angolból a pedagógus és a szülő 
megbeszélése alapján alakítható a csoportösszetétel. Min. 10 fő/ csoport létszám elérése esetén 
bontás/ Fenntartói jóváhagyás esetén. Amennyiben az azonos nyelvet választott tanulók száma nem 
éri el a 10 főt, azon idegennyelvet tanulja az osztály, melyet a többség választott.

A tanulók, szülői hozzájárulással jelentkezhetnek az iskola által meghirdetett szakkörökbe. A 
szakkörök meghatározása minden évben az éves munkaterv tartalmazza. A szakkörökre való 
jelentkezés szabadon választható. A vállalt szakkör esetén, az év során a megjelenés kötelező. 
Min.10 fő esetén indul a szakkör/ fenntartói jóváhagyás után indulnak a szabadidő eltöltésére szánt 
csoportok

8. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, vagy gyakorlatban történő
ellenőrzési és értékelési módjai

Az ellenőrzést – értékelést a pedagógiai folyamat szerves részének tekintjük, ezért ugyanazokat az 
elveket érvényesítjük, mint a nevelés - oktatás folyamatának más területein. Valamely osztályfokra 
történő belépéskor, továbblépéskor, tanárváltáskor az előzetes ismeretek szintjének megállapítására, 
helyzetmérésre – feladat meghatározó jelleggel – diagnosztikus méréseket végzünk. Ezeket nem 
osztályozzuk, a teljesítményeket pontszámokban vagy százalékokban kifejezve értékeljük. A 
tanulási folyamat követésére időben rendszeresen, tervszerűen elosztott gyakorisággal végezzük a 
fejlesztő, formatív méréseket (röpdolgozat, szóbeli- és írásbeli egyéni feletek, osztályfeleltetés, 
kísérlet, megfigyelés, gyűjtőmunka, kiselőadás).  

Értékelésünk, minősítésünk alapja a normára orientált szummatív értékelés, melynek lényege, hogy 
az adott populációban minden tanuló talál önmaga számára megoldható feladatokat: 
alapkövetelmények, törzsanyag, SNI tanulók követelményei. 

8. 1  Értékelésünk szemléleti alapja

Folyamatosan rendszeresen összevetjük a tanulók fejlődéséről nyert adatokat a fejlődésük iránt 
támasztott követelményekkel. Az ellenőrzés nem szorítkozik csupán az ismeretek és készségek 
értékelésére, folyamatosan értékeljük tanulóink képességeinek, magatartásának, egész 
személyiségének fejlődését, nemcsak a szorosabb értelemben vett tantárgyi szaktudást és 
előrehaladást osztályozzuk. Figyelembe vesszük a tanulók fejlődésének jellemző vonásait, élettani 
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sajátosságait. Fontosnak érezzük, hogy az érdemjegyek és osztályzatok ne csupán kinyilatkoztatott 
ítéletként lebegjenek a tanulók előtt.  Szóban is megbeszéljük, hol hibáztak, miben, mi lehet a hibák 
oka, mit kell tenniük a hibák kijavítása érdekében. Azt valljuk, az ellenőrzésnek nem kell 
szükségszerűen félelemmel terhes, feszült légkörben folynia, ha  

 folyamatos, azaz megjelenése rendszeres, aktuális, tervszerű,
 sokoldalú, méri az emlékezeti teljesítményeket, az ismeretek alkalmazását, a tudást,

meghatározza a további feladatokat,
 változatos, vizsgálja a neveltségi szintet, figyelembe veszi az életkori sajátosságokat

(személyiségtípusokat), alkalmazza a metakommunikációs jelzéseket,
 kiszámítható.

Iskolánkban a tanulói teljesítmények értékelésének alapja a különféle méréseken elért eredmény. A 
követelmények jelentik a tanulás értékelésében a viszonyítási alapot. A követelmények azt a 
teljesítményszintet jelzik, amelyet valamely anyagrész vagy tantárgy tanulása után várunk el a 
tanulóktól. Érdemjegyet csak azoknak a tananyagelemeknek a tudására adunk, amelyekre a 
követelmények vonatkoznak. Az írásbeli számonkérés mellett, kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a 
szóbeli feleteknek. A teljesítmények rendszeres szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-nevelő 
munkájába folyamatosan beépül, de az osztályozás és az írásbeli értékelés rendszere évfolyamtól, 
tantárgytól függően változhat.  

8.2 A tanulói teljesítmények értékelésének, minősítésének formái 

8. 2. 1 A teljesítmény értékelésének formái:
- percepciós mérések
- diagnosztikus mérések
- témazáró dolgozatok
- felmérő dolgozatok
- önálló fogalmazás írása
- feladatlap kitöltése
- rövid írásbeli felelet
- tollbamondás
- szódolgozat

8. 2. 2 A teljesítmény értékelésének rendje

A felmérő és témazáró dolgozat egy-egy nagyobb tananyagegység lezárását szolgálja. Összefoglalás, 
rendszerezés előzi meg. A megírás idejét be kell jelenteni a tanulónak. A tanév eleji diagnosztikus 
mérés, valamint a percepciós mérés eredménye %-osan kerül az osztálynaplóba és a tájékoztató 
füzetbe. A naplóba bekerülő érdemjegyeket súlyozzuk.  
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8. 2. 3  A teljesítményértékelés korlátai 
 

A tantárgyi érdemjegyek nem születhetnek csak írásbeli számonkérésből. Az írásbeli beszámoltatások 
és a szóbeli feleletek arányára ügyelni kell. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknél és a sajátos 
nevelési igényű tanulóknál az értékelés a szakértői vélemény alapján történik. Esetükben a szóbeliség 
dominál. A tanítási napon egy tanulócsoportban nem lehet kettőnél több felmérést, témazáró 
dolgozatot íratni. Hosszabb tanítási szünetet követő tanítási napon felmérést, témazáró dolgozatot nem 
íratunk. Az írásbeli beszámolókat (dolgozatok, felmérések, stb.) legkésőbb két hét elteltével értékelve 
vissza kell adni a tanulónak. Az osztály teljesítményét a tanítási óra végén szóban értékeljük. 
 

8. 2. 4  Az írásbeli beszámoltatások szerepe, súlya a tanuló tudásának értékelésében 
 

Az alapozó tantárgyak éves tervezése előtt a diagnosztikus méréseket minden évfolyamon elvégezzük. 
Percepciós méréseket ősszel és tavasszal végzünk. A diagnosztikus és percepciós mérések alapján 
képet kapunk a tanulók tudásáról, az adott időszakban a képességeikről. Ez alapján lehet meghatározni 
a további feladatokat. 
 
A felméréseket a helyi tanterv követelményei alapján kell összeállítani. A felmérő- és a témazáró 
dolgozat alapján lehet összehasonlítást végezni, további feladatokat meghatározni. Az írásbeli 
feleletet, tollbamondást, stb. témakörön belül alkalmazzuk, kisebb egységek begyakorlása után. Az 
írásbeli felelet, a szódolgozat, a tollbamondás, stb. feleletértékű.  
 
A tantárgy jellegéből fakadóan a pedagógus dönt arról, hogy az írásbeli vagy a szóbeli számonkérés 
eredménye kapjon-e elsőbbséget. A félévi és év végi tantárgyi osztályzat eldöntésénél a témazáró 
dolgozatoknak és a felméréseknek meghatározó szerepe van. (Kétes jegy esetén ezek döntik el az 
osztályzatot.) 
 
8. 2. 5  Az értékelés (érdemjegyszerzés) gyakorisága 
 
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti egy- vagy kétórás tantárgyakból félévenként 
minimum 3-4, a heti három vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyakból havonta legalább 1-2 
érdemjegy alapján értékelhető a tanuló. 
 
8. 2. 6  Az értékelés (érdemjegyek, osztályzatok) módja 
 
Az első-második évfolyamon félévkor és első évfolyamon, év végén, szöveges minősítéssel fejezzük 
ki, hogy a tanuló hogyan teljesítette a tantervi követelményeket. Az év közbeni értékelés 
érdemjegyekkel történik (1-től 5-ig). Félévkor és év végén az érdemjegyek alapján a következő 
minősítés születhet: 

 kiválóan teljesített 
 jól teljesített 
 megfelelően teljesített 
 felzárkóztatásra szorul 
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Az év közbeni értékeléskor adott érdemjegek átlaga a következőképpen váltható át a félévi és év végi 
szöveges minősítésre: 
 alapozó tantárgyaknál (magyar nyelv- és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv) 

4,7 – 5  kiválóan teljesített 
3,8 – 4,6 jól teljesített 
2,5 – 3,7 megfelelően teljesített 
      – 2,4 felzárkóztatásra szorul 

 készségtárgyaknál javuló tendencia esetén 
4,6 – 5  kiválóan teljesített 
3,6 – 4,5 jól teljesített 
2,1 – 3,5 megfelelően teljesített 
      – 2,0 felzárkóztatásra szorul 

Két tizedes jegynél, a századok esetében, a kerekítés szabályainak megfelelően járunk el. Ha az első 
osztály végére a tanuló a továbbhaladáshoz szükséges tantervi követelményeket nem teljesíti – szülői 
kérés illetve beleegyezés esetén – iskolalátogatási bizonyítványt kap, számára az évfolyam 
előkészítőnek minősül. A tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél valamennyi évfolyamon: a 
jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) érdemjegyeket – 5-8. évfolyamokon – 
osztályzatokat alkalmazzuk.  

A magatartás- és szorgalomjegyek értékelése és minősítése a többi évfolyam értékelése és minősítése 
szerint történik. A többi tantárgyhoz hasonlóan a minősítés osztályzattal történik. Kiemelkedő 
tantárgyi teljesítmény esetén, év végén a jeles osztályzat mellett dicséret is adható, ennek minősítése: 
kitűnő.  

Az érdemjegy visszajelző, informatív értékű, a tanulói részteljesítmény és az adott témához tartozó 
tantervi követelmények összehasonlításának eredménye, és tükrözi a tantárgyi attitűdöt is.  

Az osztályzat összefoglaló képet ad a tanuló összteljesítményéről, minősíti a tanulót. A tanulók 
minimálisan félévente legalább négy érdemjegyet kapnak, amelyből minden „szöveges” tantárgy 
esetében legalább egy érdemjegy otthoni munkát értékel és minősít. (házi dolgozat, kutatómunka, 
kísérlet, kiselőadás, modell, makett, … stb). A tanórai tantárgyi ellenőrzés módozatait az egyes 
tantárgyi tanterveknél jelöljük meg.  

Félévkor és tanév végén az első, félévkor a második évfolyamon tantárgyanként szöveges 
minősítéssel értékelünk.  2 – 8. évfolyamokon félévkor és év végén egy-egy osztályzattal történik a 
tanulói teljesítmények értékelése.   

 
8. 2. 7  Az érdemjegyek és az osztályzatok tartalma 
 

 tények, leírások, fogalmak, szabályok, összefüggések, törvények, szóbeli és írásbeli 
számonkérések, 
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 kísérletek, manuális tevékenységek megítélése, 
 kiselőadások tartalmi minősítése, 
 házi dolgozatok, egyéni kutatások minősítése, 
 vitakészség, véleménynyilvánítás megítélése, 
 tantárgyi attitűd mérlegelő megítélése. 

 
Utóbbit különösen fontosnak ítéljük azoknál a tárgyaknál, ahol a felszerelés, az aktivitás, a kitartó, 
fegyelmezett, pontos munka alapfeltétele a minőségi produktumnak, teljesítménynek.  
Ennél a tantárgycsoportnál („készségtárgyak”) ezért negyedévente egy érdemjeggyel minősítjük a 
tantárgyi attitűdöt, amelyet az értékelő naplóban formailag sem különböztetünk meg a többi 
érdemjegytől, s amelyet a félévi és év végi osztályzat megállapításánál azonos értékűként veszünk 
figyelembe. Ennek értelmében az osztályzat nem csak a teljesítményszintek minősítését szolgáló 
érdemjegyek számtani közepét jelenti.  
Azoknál a tantárgyaknál, ahol valamilyen produktumot (pl. rajz, festmény, munkadarab, … stb. ) kell 
elkészíteniük a tanulóknak, lehetőséget adunk a negyedévi értékelésig az utólagos bemutatásra. 
 
8. 2. 8  A naplóba, anyakönyvbe, bizonyítványba bejegyzésre kerülő osztályzatok 
 
    kitűnő  ( csak tanév végén ) 
    jeles  ( 5) 
    jó  (4) 
    közepes (3) 
   elégséges (2) 
   elégtelen (1) 
 
8. 2. 9 Az érdemjegyek megállapítása 
 
Jeles (5), ha 

 a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tett, 
 ismeri, érti, tudja a tananyagot, azt alkalmazni is képes pontosan, szabatosan fogalmaz, 

lényegre mutatóan definiál,      
 saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt, 
 tud szabadon, önállóan beszélni, 
 bátran mer vissza kérdezni, véleményt mondani. 

jó (4 ), ha  
 a tantervi követelményeket megbízhatóan, kevés és jelentéktelen hibával teljesíti,  
 apró bizonytalanságai vannak,  
 kisebb előadási hibákat vét, 
 definíciói „bemagoltak”. 
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közepes (3) 

 a tantervi követelményeknek pontatlanul, több hibával tesz eleget 
 nevelői segítségre, javításra, kiegészítésre többször rászorul 
 ismeretei felszínesek 
 kevésbé tud önállóan fogalmazni, dolgozni, beszélni 
 rövid mondatokat mond.(párbeszéd a tanár és a diák között), de segítséggel képes megoldani 

szóbeli feladatát  
elégséges (2), ha  

 a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a továbbhaladáshoz 
szükséges minimális ismeretekkel, készségekkel, jártassággal rendelkezik. Egyszavas 
válaszokat ad („tud valamit”)  

 fogalmakat nem ért  
 gyakorlatban képtelen az önálló feladatvégzésre (akar, de nem megy) 

elégtelen (1), ha   
 a tantervi követelményeknek nevelői útbaigazítással sem képes vagy nem akar eleget tenni, 
 a minimumot sem tudja. 

 
Az érdemjegyek, osztályzatok megállapítása során figyelembe vesszük a tanuló adott tantárgyban 
mutatott többletmunkáját. A tanulók helytelen viselkedése, kötelességteljesítésének elmulasztása 
miatt elégtelen osztályzatot nem adunk. A füzetrendet a tantárgyi értékelésnél figyelembe vesszük. A 
házi feladatot az órán feladott anyag gyakorlásának tekintjük, emiatt nem osztályozzuk. Kivételt jelent 
ez alól a gyűjtőmunka, a megfigyelés, a kísérlet, a kutatás, a kiselőadás, a „házi dolgozat", fogalmazás, 
a rendszerező munkák, makettek, modellek, rajzok otthoni elkészítése. A belépő tantárgyaknál az első 
két hónapban főként szavakkal értékelünk. A kiegészítő anyag elsajátítását szaktanári dicsérettel, 
tantárgyi dicsérettel honoráljuk, de az emelt óraszámú csoportokban a követelmények részét képezik 
a kiegészítő anyag bizonyos elemei. Nem adunk törtjegyeket.  
 
A félévi, év végi osztályzatok az évi összteljesítményt értékelik, és nem feltétlenül az évközi 
érdemjegyek középarányosaként jelennek meg. Fontos, hogy az év végi osztályzat az évi 
összteljesítményt értékelje (ne csak a 2. félévet), és ne csupán érdemjegyek középarányosaként 
jelentkezzen. Tükrözze az esetleges fejlődést is. A pontozással elvégezhető értékelésnél az érdemjegyek 
kialakítása alkalmával használatos értékelési normák legyenek ismertek a tanulók és a szülők előtt. E 
tekintetben szülessen megegyezés az azonos tantárgyakat tanítók között, illetve munkaközösségeken belül. 
Szükséges az alsó és felső tagozat munkaközösségei között is az egyeztetés a zökkenőmentes átmenet 
érdekében.  
 
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a 
pedagógus, illetve az osztályfőnök által megállapított érdemjegyek alapján dönt a tanuló magasabb 
évfolyamba lépéséről.  
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Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben 
adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást 
ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha pedagógus nem változtatja meg 
döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek 
alapján a tanuló javára módosíthatja: készségtárgyaknál javuló tendencia esetében 55 századtól kerekíthet 
felfelé a nevelőtestület, alapozó tantárgyaknál 75 századtól, figyelembe véve a dolgozatok, témazárók 
érdemjegyeit. Magatartás- és szorgalomjegyeknél 6 tizedtől. 
 
8.2. 10  Az érdemjegyek, osztályzatok súlyozása 

 
Írásbeli témazáró dolgozat    150% 
Írásbeli röpdolgozat    100% 

 Szóbeli felelet     100% 
 Füzetvezetés     100% 

Gyakorlati feladat    100% 
Órai munka     50% 
Házi feladat     100% 

 Házi dolgozat      
 

8.3  A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésének elvei 
 
8.3.1 A magatartás értékelése 
 
Szemléleti alap: a magatartás kifejezés az erkölcsi vonások állandóságára utal, és nem viselkedés 
csupán. A magatartás érdemjegy és osztályzat életkorhoz mérten a tanuló iskolai fegyelmezettségét, 
viselkedéskultúráját, hangnemét, társas emberi kapcsolatait, a közösségre, társaira gyakorolt hatását, 
saját maga és mások iránt tanúsított felelősségérzetét, az iskolai házirend betartását értékeli és 
minősíti. A tanulók magatartását havonta egy alkalommal az osztályfőnök osztályfőnöki órán, 
félévkor és évvégén a nevelőtestület értékeli az alábbi érdemjegyekkel, osztályzatokkal: 

 példás (5) 
 jó (4) 
 változó (3) 
 rossz (2) 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 

 a közösség alakítását (osztály és iskolai), fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, 
véleményének megfelelő hangnemben való kinyilvánításával, példás viselkedésével elősegíti, 
és társait is erre ösztönzi, 

 a közösségért az iskoláért szívesen tevékenykedik,  
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 nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, a felnőttekkel (idegenekkel is) szemben 
tisztelettudó, udvarias, jóindulatú, 

 fegyelmezett, másokra pozitívan ható, pontos, segítőkész, aktív, megbízható, 
 a Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi. 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 

 részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, 
 iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás, 
 a közösségnek szándékosan nem árt (néha komisz, de jóindulatú),  
 nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, a felnőttekkel (idegenekkel is) szemben 

tisztelettudó, udvarias,  
 fegyelmezettsége megfelelő, segítőkész, bár nem kezdeményező, 
 általában megbízható, pontos (időnként feledékeny), 
 a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja. 

 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 

 a közösségi munkában (osztályáért, iskoláért) csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs 
befolyással, ill. negatívan hat, 

 társai viselkedését közömbösen nézi (lélektelen) nem segít, gátol, néha ártó, goromba, durva 
a társas kapcsolataiban, 

 viselkedése kifogásolható, 
 fegyelmezettsége ingadozó, önfegyelme gyenge, de igyekszik változni, 
 nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, felnőttekkel szemben nem udvarias és 

nem tisztelettudó (nyegle),  
 felelősségérzete ingadozó, nem megbízható, 
 a Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt és állandó figyelmeztetéssel tartja be, 

 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 

 munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, 
 iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, 
 fegyelmezettsége erősen kifogásolható, másokat erősen zavaró, 
 viselkedése, hangneme durva, közönséges, hangoskodó, romboló, trágárul beszél, agresszív, 

megfélemlítő, 
 a közösségért munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt, érdektelen, felelőtlen, 

megbízhatatlan, 
 nevelőivel, társaival, szüleivel, az iskola dolgozóival, felnőttekkel (idegenekkel) szemben 

tiszteletlen, udvariatlan, 
 a Házirendet nem tartja be figyelmeztetések ellenére sem, 
 rendszeresen elkésik, több igazolatlan mulasztása van. 
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8.3.2. A tanuló szorgalmának értékelése 

A szorgalom érdemjegy a tanuló egyéni képességeihez, életkörülményeihez mérten a tanulmányi 
munkához való viszonyát, munkavégzését, kötelességtudatát, tanórákon kívüli többletmunkáját 
értékeli. 
 
Példás érdemjegyet az a tanuló kap, aki 

 igényli tudása bővítését, céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját, 
 minden tárgyban elvégzi feladatait, munkavégzése pontos, megbízható, 
 önálló a munkában, önellenőrzése rendes, 
 kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, kitartó, 
 mindig felkészül, figyel, érdeklődő, törekvőérdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is 

kiterjed, egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is produkál. 
 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 figyel az órákon, a házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi, 
 az órákra rendszeresen, képességeihez mérten felkészül, törekvő, 
 ösztönző hatásokra rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, ellenőrzi önmagát, 
 tudja, hogy mihez kell segítséget kérnie, 
 kötelességtudata megfelelő, néha ösztökélni kell, 
 érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. 

 
Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 tanulmányi munkájában ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen,   
pontatlan, (rendszertelen, hullámzó), 

 önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát, 
 szétszórtság jellemzi, ritkán mélyed el valamiben,  
 felszerelése gyakran hiányos, 
 házi feladatait felületesen készíti el. 

 

Hanyag érdemjegyet kap az a tanuló, aki 
 figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el, 
 nem hajlandó munkavégzésre, 
 gondatlan, megbízhatatlan, nem törődik kötelességeivel, 
 érdektelenség, teljes közöny jellemzi, 
 felszerelése szinte nincs, többnyire hiányos, 
 házi feladatait általában nem készíti el, 
 a tanítási órákra készületlenül érkezik. 

 

A szorgalmat minősítő érdemjegy és osztályzat megítélésénél figyelembe vesszük az életkori 
sajátosságokat, emiatt a tagozatok (alsó - felső) között az önállóság szintje, a kötelességtudat és az 
érdeklődés eltérő súllyal képezi az értékelés alapját.  
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9. Csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei

9.1.Homogén csoportbontás 

9.1.1. Cél: 
A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú személyiségfejlesztést szolgálja. 
Az alapvető készségek biztosítása, a képességek fejlesztése, a tehetséggondozás, felkészítés az önálló 
ismeretszerzésre. Ugyanolyan fontosnak tartjuk, a szociális hátrányok mérséklését, kiemelten a  
tanulási nehézségek enyhítését. Magunkénak valljuk azt a tételt, hogy minden egészséges gyermek 
idővel teljes értékű emberré nevelhető, de az alapvető kompetenciák kialakítása megkívánja az egyéni 
képességek szerinti tanulásszervezést, képességek szerinti differenciált csoportokban folyó oktató – 
nevelő munkát hagyományos tanórai keretben, részben homogén csoportokban valósítjuk meg. 

9.1.2. A csoportbontásnál figyelembe vett szempontok: 

 Min.10 fő / csoport létszám elérése esetén. Fenntartói jóváhagyás esetén.
 A tehetséges tanuló az érdeklődési területének megfelelően a tantervi anyagot meghaladóan 

kap képzést.
 Az alulteljesítés megszüntetése érdekében arra törekszünk, hogy sikerélményeken keresztül 

biztosítsuk a tanulási motivációt.
 Azon hátrányos helyzetű tanulókat, akik a tanulás folyamatában lemaradást mutatnak, az 

osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő pedagógusok az elmaradás típusa, súlyosságának 
mértéke és pszichés funkciók eltérései szerint rendezik csoportokba, magyar nyelv és 
irodalom, matematika homogén csoportokban történő oktatásához. Ezáltal csökkentve a 
funkcionális analfabetizmust.

9.1.3. A csoportbontás menete: 

 Minden tanév november 1-jéig a felsős szaktanítók, tanárok összeállítják a csoportbontás
alapját képező felmérő lapokat matematikából és magyar nyelv és irodalomból. A felmérők
az alapvető készség és képességmérésre terjednek ki a negyedikes helyi tantervi
követelményeket figyelembe véve.

Magyar nyelv és irodalom: 
o szövegértés
o helyesírás: másolás, tollbamondás
o szövegalkotás

 Matematika: 
o alapműveletek
o szöveges feladatok
o mértékegységek
o nyitott mondatok

 A méréseket a szaktanítók, tanárok végzik április 15-ig, és ők is javítják.
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 Javaslat a csoportbontáshoz: 50% alatt a felzárkóztató csoport, e fölött tehetséggondozó 
csoport. Ha valamelyik területen jelentős különbség mutatkozik a tanuló teljesítményében, 
akkor az osztályfőnök, szülő, fejlesztőpedagógus véleményét egyeztetve történik a besorolás. 

 Évfolyamonként ugyanaz a pedagógus tanítja mindkét csoportot. Amíg az emelt 
csoportosoknak matematika órájuk van, addig a felzárkóztató csoportnak magyar nyelv és 
irodalom és fordítva. 

 A háromnegyed évi szülői értekezleten megismerkednek a szülők  gyermekük 
teljesítményével, és írásbeli nyilatkozatot tesznek gyermekük csoportba sorolásáról. 

 Az átjárhatóság biztosítása érdekében félévenként a két tantárgyat tanító pedagógus 
javaslatot nyújthat be az igazgatónak az áthelyezésre. 

 A homogén csoportokban a mérés a helyi tanterv alapján folyik .Mindkét csoport mérése 
ugyanazzal a mérőlappal történik, mely egyaránt alkalmas a tantervi minimum és optimum 
mérésére. 

 
9.2. A kompetencialapú oktatás iskolán belüli megszervezése 

 
A TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című 
pályázat okán, valamint az intézményben alkalmazott megváltozott pedagógiai módszertan 
következtében iskolánkban megváltoztak az oktatásszervezési eljárások.  
A pedagógia program jellegéből adódóan hosszú távú tervező dokumentum. Ezért a funkcióból 
következően egyes tartalmi kritériumok meghatározása és szabályozása szükséges, de a  kivitelezést 
konkretizálni az adott tanévre vonatkozó éves tervekben lehetséges. 
 

9.3.Oktatásszervezési eljárások 
 

9.3.1. Témahét  
 
Lehetséges megoldás a tanórán kívüli megszervezés. Lehetséges területei: 

- egészségnevelés, 
- környezetvédelem, 
- erdei iskola, 
- lakóhelyünk megismerése, hagyományaink őrzése, átörökítése. 

Évfolyamonként lehetséges eltérő tartalmakat választani a témahét megszervezésére. 
 
9.3.2.  Projekt 
 
A projekt értelmezése alapján különbséget teszünk a projektalapú oktatás és a projekt módszer 
alkalmazása között. 

− Projekt alapú oktatás esetén az adott tantárgy, vagy műveltségterület teljes tantervét 
projektekre bontva kell megtervezni. 
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− A projekt módszer egy-egy tananyagegység projekt keretében történő feldolgozását feltételezi. 
− Az iskola részben tanórán kívüli foglalkozások keretében évente egy, esetleg két iskolai 

projektet is megvalósíthat. 
A pedagógiai program szintjén nem határozzuk meg, hogy egyes évfolyamokon vagy 
tanulócsoportokban milyen tantárgyakra kiterjedően, hány órában – hány projekt – kerül 
alkalmazásra. 
Az egyes oktatásszervezési eljárások összefüggnek. Nem lehetséges, hogy minden alkalmazott 
megoldás önálló tartalomra terjedjen ki. A programalkotásnál az iskola erőforrásainak ismeretében 
az adott tanévben azt kell végiggondolni, hogy az egyes évfolyamokon alkalmazott 
tanulásszervezési eljárások, hogyan épülnek egymásra, és hogyan függnek össze a hagyományos 
pedagógiai módszerekkel. 
 

9.4.Tanulásszervezési eljárások 
 

9.4.1  Kooperatív tanulásszervezés 

 Az adott tanévi alkalmazásáról a pedagógusok döntenek, amit az iskola az éves munkatervében 
határoz meg. 
 9.4.2 Tanórai differenciálás 

Iskolánkban a tanórai differenciálást egyéni képességekhez igazított tanulás-szervezésként 
értelmezzük, mely 

− eltérő feladatadást, 
− bemeneti mérésen alapuló egyéni fejlesztést, 
− kooperatív technikákban alkalmazott eltérő munkáltatást jelent. 

A megvalósítás módjáról (és arról, hogy az adott tanévben mit preferál) a szakmai munkaközösségek 
döntenek. A végső pontosítást az éves munkaterv rögzíti.  
 
9.4.3.  Drámapedagógia 

A szociális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben valósul meg a különböző tantárgyi órákon és 
tanórán kívüli foglalkozásokon.  
 

9.5. Tanulásmódszertan 
 
Megismertetése: 

−  az adott évfolyamon újonnan belépő tantárgy esetében az éves óraszámba építve 
− ötödik évfolyamon az osztályfőnöki óra keretében féléves, önálló modul (17 óra). 
− minden felsős évfolyamon 3-4 órás modulként beépítve az osztályfőnöki órák tananyagába. 
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9.6. IKT alapú módszerek 
 
Megfelelő eszközök birtokában a digitális kompetencia fejlesztése, és az eszközök alkalmazási 
területeinek megjelölése:  

− projektmódszer alkalmazásánál, 
− hagyományos oktatásszervezésben, 
− differenciált óraszervezésnél, 
− tanulók tudása, teljesítménye, kompetenciáinak, mérése, ellenőrzése, értékelése területén. 
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10.  A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 
iskolánkban a teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a 
pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységével, a helyi pedagógiai 
programot és szervezeti működést figyelembe véve, a tanulót, szülője segítségével a nevelési-oktatási 
intézmény életében, úgy befolyásolják, hogy az a gyermek egészségi állapotának kedvező irányú 
változását idézze elő.  
Intézményünk a teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait úgy koordinálja, hogy az 
nyomon követhető, mérhető, értékelhető módon tervezni a helyi pedagógiai program részét képező 
egészségfejlesztési program keretében. Lásd: PP II. számú melléklet. 
 

11.  Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 
 
Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvekeinket Pedagógiai Programunk I. fejezete 
tartalmazza. 
 

12.  A Gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

12.1Az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztésével összefüggő pedagógiai tevékenységek  
 
Az indulási hátrányok csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tudás megszerzését 
és alkalmazását szolgáló pedagógiai eljárások, az átmenetekre való fokozott odafigyelés (óvoda-
iskola, alsó-felső, felső- középfok) mellett szükséges az olvasási - számolási problémák - diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia - gyors felismerése és preventív kezelése. A legfontosabb feladat ezután a 
rendszeres szintfelmérés, a fejlesztő felzárkóztatás: differenciáltan, egyénre tervezetten, nemcsak az 
ismeretekre, hanem a részképesség-zavarokra is odafigyelve, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, 
gyógypedagógusok és a szakszolgálatok igénybevételével. Első osztályban a DIFER mérés 
szabályainak megfelelően végezzük a mérést. Az első osztályt tanító pedagógusok javaslata alapján 
választjuk ki a mérésben résztvevő gyerekeket. 
 
 
12.1.1 A tanulási kudarcnak kitett tanulók 
12.1.1.1 A lassú tanulók  
 

Iskolánkban a lassú tanulók fejlesztésének két általános stratégiája a kompenzáló és a korrekciós 
oktatás.  A tanítási – tanulási folyamatot úgy szervezzük, hogy arra támaszkodjon, amiben a tanuló 
jó, és ne arra, amiben gyenge.  Ehhez a szokásosnál gazdagabb környezeti feltételeket teremtünk, hogy 
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az alapkészségek területén mutatkozó hiányosságok ne jelentsenek akadályt az új tartalom 
elsajátításához.  

A tananyagot más modalitásokon keresztül próbáljuk közvetíteni, lehetőség szerint játékos 
megoldásokat alkalmazunk, nagy hangsúlyt fektetünk a közvetlen tapasztalatszerzésre, arra 
törekszünk, hogy megtaláljuk azt a képességcsoportot, amire a pedagógus bízvást támaszkodhat.  

 

A korrekciós oktatás a tanuló gyenge oldalainak felerősítésére, a hiányosságok felszámolására 
törekszik a tananyag többszöri „újra tanításával”, és a szokásosnál többszöri gyakorlással, 
gyógypedagógusok bevonásával, ugyanis az alapkészségek annyira alapvető fontosságúak a 
továbbhaladás szempontjából, hogy ezeket minden tanulóval el kell sajátíttatnunk.  

A nevelési tanácsadó vagy a képességvizsgáló bizottság szakvéleménye alapján lehetőséget teremtünk 
az egyéni haladási ütem szerinti tovább haladásra. 

A tananyag átszervezésével, másfelől a bevezető és a kezdő szakasz megnyújtásával biztosítjuk az 
alapkészségek megfelelő szintű kifejlesztését. A szokásosnál gyakrabban váltogatjuk tanítási 
módszerünket, kooperatív technikákat alkalmazva a tanítási órát jobban az élményeikre és az 
érdeklődésükre alapozva szervezzük, a tananyagot kisebb részekre bontjuk, többszöri visszajelzéssel, 
gyakori megerősítéssel. Többször használunk audiovizuális anyagokat, mert ezek a tanulók 
eredményesebben tanulnak látás és hallás, mint olvasás útján. Számukra külön feladatlapokat és 
gyakorlólapokat tervezünk. Azon tanulók számára, akik nehezen tudják magukat kifejezni írásban, 
lehetőséget adunk arra, hogy szóban számoljanak be, de teljesen nem tekintünk el az írásbeliségtől. 

 
12.1.1.2. A tanulási zavarral küzdő tanulók 

 

Tanulási zavarokkal küzdőknek azokat a tanulókat tekintjük, akik az iskolai alaptárgyakból azért nem 
tudnak kielégítően teljesíteni, mert nehézséget jelent nekik a koncentrálás, az információ felvétele, 
feldolgozása és hasznosítása, jóllehet az általános intelligenciájuk ezt nem indokolja.  

Tudatosítjuk, hogy a diszlexia az olvasástanulás terén mutatkozó zavar, de nem azonos az 
olvasásgyengeséggel! Az ilyen tanulóknak alacsony szintűek a verbális képességei. Diszgráfiáról 
akkor beszélünk, amikor az írásképesség károsodott. Az írás számos képesség egybehangolt 
működését feltételezi: szóbeli megértés és kifejezés, hallási diszkrimináció és verbális emlékezés.  A 
diszkalkulia a számolási képesség zavara, tünetei gyakran együtt járnak az előbbi kettővel.  

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának alapja a tanulási zavarok pontos azonosítása, 
az okok feltárása és a megfelelő fejlesztési módszerek megtalálása. Ehhez speciális ismeretekkel 
rendelkező, fejlesztő pedagógusokat és gyógypedagógusokat foglalkoztatunk, és szoros 
együttműködést alakítunk ki a Nevelési Tanácsadóval.  

A tanulók fejlesztéséhez egyéni fejlesztő foglalkozást biztosítunk, és individualizált oktatási tervet 
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készítünk (egyéni fejlesztési terv). A lassú tanulók és a tanulási zavarral küzdő tanulók a tanítás 
oldaláról nézve nem feltétlenül igényelnek teljesen eltérő technikákat, így mindazok a módszerek, 
eljárások és szervezeti formák, amelyeket a lassú tanulóknál felsoroltunk, itt is hatékonyak lehetnek. 

 
12.1.1. 3. Az alulteljesítő tanulók 
 

Alul teljesít az a tanuló, aki tartósan a képességei alatt teljesít, elmaradva attól, ami a képességei vagy 
a múltbeli teljesítménye alapján tőle elvárható lenne. Az alulteljesítés megszüntetése érdekében az 
első, legfontosabb lépésnek a családi háttér feltárását, a családi interakciós minták feltérképezését és 
megértését tartjuk. Ha szükséges pszichológus közreműködését biztosítjuk.  

Arra törekszünk, hogy sikerélmények biztosításán keresztül segítsük a személyes hajtóerő érzetének 
növelését, annak tudatosítását, hogy a siker és a kudarc nem a véletlenek összjátékán, hanem rajta is 
múlik. Másrészt az osztálybeli tanulási környezet megváltoztatása, homogén csoportokban folyó 
tanítás, más taneszközök, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógusok közreműködése segítik az 
eredményes felzárkóztatást.  

Sok esetben az alulteljesítés oka az alapvető készségek terén jelentkező lemaradás, ezért megfelelő 
időkeretet biztosítunk a hiányosságok korrigálására. Legfontosabb feladatunk a korai azonosítás, a 
kiszűrés, valamint azon preventív intézkedések megtétele, amelyek a teljesítménnyel szembeni 
ellenállás megszilárdulását meggátolják. Ha úgy találjuk, hogy felkészültségünk nem elégséges a 
probléma megoldásához, külső szakemberhez fordulunk. 
 

12.1.1.4. A nehezen nevelhető, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 
 

A szociális ínadaptáció, a nehezen nevelhetőséget előidéző környezetei ártalmak túlnyomó része 
családi eredetű: kedvezőtlen légkör, helytelen nevelési eljárások.  

Emellett szerepet játszhat a kortárs csoport, a negatív vonatkoztatási csoport is. Különös figyelmet 
fordítunk a figyelemzavarra, a hiperaktivitásból, az agresszivitásból és a disz-szocialistásból fakadó 
magatartászavarra, amely gyakran társul tanulási zavarral és olyan emocionális zavarral, mint a 
visszahúzódás, szorongás, gátoltság. Teendőink két kiemelt területe a prevenció és a korrekció.  

A prevenció nem csak pedagógiai feladat, ezért együttműködünk a nevelési tanácsadóval, a 
pszichológussal és a gyermekjóléti szolgálattal. A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk, rendszeresen 
családlátogatást végzünk.  

A korrekció az iskolai nevelés feladata. Tennivalóink a tünetek tanulmányozása, ok-keresés, elemzés 
és tervkészítés a magatartási probléma leküzdésére. A korrekció sikerének legfőbb biztosítéka a 
szeretet, a megértés, a bizalom a gyermek iránt, a lelkiismeretünk, valamint a pedagógiai és 
pszichológiai tudásunk. Ha eredmény ezek ellenére nem mutatkozik, külső segítségért folyamodunk, 
és folyamatos önképzéssel törekszünk a probléma pontos azonosításának és hatékony 
ellensúlyozásának megtanulására. Kiemelten kezeljük a problémakört az általános iskola kezdő 
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szakaszában, mivel itt van a legnagyobb lehetőség a zavar felismerésére, a szülőkben és a gyerekekben 
itt van a legnagyobb fogadókészség, és itt kínálkozik a legjobb korrekciós lehetőség is. 

 
12.1.1.5. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 
 

A hátrányos helyzetű és az eltérő kulturális hátterű tanulók különböző fogalmakat takarnak. Előbbi 
alatt az alacsony szocio-ökonómiai státusszal jellemezhető társadalmi réteghez tartozókat értjük, az 
utóbbi a kulturálisan eltérő háttér értékeiben, attitűdjeiben és szokásaiban tér el jelentősen a többségi 
kultúrától, s ez okoz hátrányt a tanuló számára.  

Alapvető feladatunknak tekintjük - a szülők igényeinek megfelelően, az iskola társadalmi 
környezetéhez alkalmazkodva - a tanulók egész napos ellátását: ügyelet, napközi/iskolaotthon, 
tanulószoba, diákétkeztetés biztosítása. A napközit a komplex pedagógiai folyamat szerves részének 
tartjuk.  

Biztosítani kívánjuk a tanórákra való szakszerű felkészülést, lehetővé tesszük, hogy tanulóink részt 
vegyenek a városi művelődési intézmények rendezvényein, programjain.   

A napközi/ iskolaotthon feladata: 

 biztosítani a tanulás szükséges feltételeit, elsajátíttatni az egyéniségüknek megfelelő tanulási 
módszereket, fejleszteni önállóságukat 

 egyéni foglalkozással biztosítani, hogy minden gyermek a képességeihez mért optimális 
teljesítményt érje el 

 a szociális hátrányok részbeni csökkentése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 
tehetséggondozása 

 különös odafigyelés a gyermekjóléti gondoskodásban részesülőkre 

 a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókkal való speciális foglalkozás, segítségadás 

 kifejleszteni az önellenőrzés képességét 

 neveljen egymás segítésére 

 tanítson meg a játék örömére, neveljen a játékszabályok betartására 

 vállaljon részt a társas viselkedés szabályainak gyakoroltatásában 

 neveljen a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének szokásaira 

 segítse az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását 

 vállaljon részt az iskola programjában preferált értékek átszármaztatásában és 
gyakoroltatásában. 
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12.2 Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának rendje  

Iskolánk nyitott iskola, ahol a gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a sokoldalú 
személyiségfejlesztést szolgálja, ezért az oktató – nevelőmunka során nem hagyjuk figyelmen kívül a 
környezet értékközvetítő, szocializáló hatásait.  

Mivel a gyermeki személyiség fejlődése szociálisan meghatározott, a differenciáló szociális feltételek 
hatásai esélyegyenlőtlenségek formájában szükségképpen kifejezésre jutnak.  

Természetes törekvésünk tehát az indulási hátrányok csökkentésére, a művelődési egyenlőtlenségek 
mérséklésére való törekvés, az esélyegyenlőség feltételrendszerének megteremtése.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulók kiszűrését, felzárkóztatásuk formáinak 
és módszereinek változatos alkalmazását, képességeik kibontakoztatását – adottságaiknak, 
érdeklődésüknek megfelelő pozitív hatásrendszer kialakításával a nevelés – oktatás folyamán.  

A törvényben rögzítetteken túl hátrányos helyzetű tanulóknak tekintjük azokat a tanulókat is, akiket 
tanulmányi szempontból különböző környezeti tényezők gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben. 
A károsan ható tényezők eredete lehet a családi mikrokörnyezet, a kortárscsoport, de az iskolai 
környezet is. 

 
12.2.1  A hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kiszűrése 

A hátrányos helyzet kritériumai alapján az aktuális tanév első hetében számba vesszük, hogy az adott 
tanulócsoportokban (osztályokban és napközis csoportokban), kik tartoznak a hátrányos helyzetű 
tanulók közé. Az igazagatóhelyettes munkaértekezleten tájékoztatja a nevelőtestület tagjait a 
hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett helyzetű tanulókról a szülők 
által az iskolába bemutatott GYVK-s határozatok alapján. Az osztályfőnökök ezt követően pontos 
információkkal látják el az osztályukban tanító szaktanárokat egyéni, ill. kiscsoportos megbeszélések 
során. 

 
12.2.2. Hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi eredményességének segítése 

A környezeti tényezőkből, szociális helyzetből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó oktató munka 
kiindulópontja, hogy a képességkibontakoztatás mindenki számára a saját komplex 
személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés biztosítását jelenti, 
figyelembe véve előzetes tudását, igényeit, érdeklődését.  

Azokat a hátrányos helyzetű tanulókat, akik a tanulás folyamatában lemaradást mutatnak az 
osztályfőnökök, szaktanárok, fejlesztő pedagógusok az elmaradás típusa, súlyosságának mértéke, 
pszichés funkciók eltérései szerint csoportokba rendezik, meghatározva a felzárkóztatás formáit, 
módszereit. 
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12.2.3.  A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának formái 
Tanórai lehetőségek: 

 differenciált foglalkozás, 
 kooperatív tanulás, 
 nívócsoportos tanulásszervezés (homogén csoportbontás), 
 osztályfőnöki órákon aktuális problémák feldolgozása. 
 iskolaotthon 

Nem kötelező tanórai foglakozások: 
 kompenzáló foglalkozások (felzárkóztatás, korrepetálás), 
 egyéni fejlesztés, 
 logopédiai ellátás, 
 tanórai keretben szervezett választható matematika, magyar és idegen nyelvórák (szülők és 

tanulók igénye alapján). 
 tanórán kívüli lehetőségek: 
 szakkörök, 
 napközis és tanulószobai foglalkozások, 
 szakszolgálatok igénybevétele (pszichológus – családterápia), 
 alapfokú művészetoktatás, 
 szabadidős tevékenységek, osztály- és tanulmányi kirándulások, szünidei elfoglaltságok, nyári 

táborok, 
 kulturális tevékenységek (mozi-, színház-, múzeum-látogatás)  
 ünnepségeken, ünnepélyeken való részvétel, 
 tömegsport, 
 egyéni megbeszélések a tanulóval probléma esetén (osztályfőnök, CKÖ, egyéb szakember: 

védőnő, pszichológus, családgondozó). 
 

12.2.4.  Kapcsolattartás a családdal 

Iskolánkban a kapcsolattartás leggyakoribb formái az alábbiak: 

 családlátogatás  
 szülői értekezletek 
 nyílt napok 
 fogadó óra 
 telefonos kapcsolat 
 írásbeli közlések 
 tanácsadás, segítségnyújtás, konzultáció az érintett szülők számára 
 negyedéves IPR értékelő megbeszélés.  

Javasolt témák személyre szóló tanácsadással a negyedévi értékelő értekezletre: nevelési módszerek, 
tanulási hatékonyság növelésének lehetőségei; szülői kötelességek és jogok tisztázása; iskola 
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feladatai, elvárásai; segélyezési lehetőségek; értékközvetítés. 
 
12.2.5.  Kapcsolattartás egyéb szervekkel 

A hátrányos helyzetű tanulók megsegítése, preventív feladatok ellátása, a veszélyeztetettség 
kialakulásának megelőzése érdekében az iskolavezetés, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, 
valamint az osztályfőnökök kapcsolatot tartanak a védőnői szolgálattal, a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálatokkal, a kisebbségi és a fenntartó önkormányzatokkal.  

Az együttműködés keretében megvalósítandó teendőink: 

 mentálhigiénés tevékenységek 
 egészségvédő programok, akciók 
 családi életre nevelés 
 pályaorientáció 
 segélyezés kezdeményezése 
 szociális ellátások biztosítása 
 tájékoztatás a segítő szolgáltatások lehetőségeiről 
 pszichológiai tanácsadás. 

 
12.2.6. A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának módszerei 

A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának során a pedagógiai tevékenységünkben a következő 
módszertani alapelveknek igyekezünk megfelelni: 

 személyiségi jogok tiszteletben tartása, 
 egyéni sajátosságok maximális figyelembe vétele, 
 társadalmi normák, értékek közvetítése, 
 szociális viselkedés alakítása, viselkedési normák közvetítése, 
 személyiség egészének erősítése, 
 sikerélmény biztosítása, 
 érzelmi biztonság megteremtése, szorongás csökkentése, 
 elfogadó attitűd kialakítása, másság elfogadtatása, 
 megismerési vágy felkeltése, 
 sokoldalú tapasztalatszerzés feltételeinek megteremtése, 
 állandó motiváltság, optimális terhelhetőség biztosítása, 
 folyamatos aktivitás, tevékenykedtetés, 
 kreativitás, képzelet fejlesztése, 
 játék, játékosság érvényesítése. 
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Az oktató munka során alkalmazott módszereink: 

 alapkészségek fejlesztése (motorikum, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kommunikáció, 
önellenőrzés…) 

 pótló-foglakozások (esetenként lemaradók részére) 
 differenciált, fejlesztő feladatsorok összeállítása 
 felzárkózást elősegítő szorgalmi feladatok, házi feladatok 
 napközis tanító, tanulószoba vezető által irányított tananyag gyakoroltatás 
 család együttműködése (szülő által tananyag gyakorlása) 
 egyéni fejlesztési terveknek megfelelő korrekciós, rehabilitációs, kompenzáló munka 

(fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok) 
 

12.2.7. Hatásvizsgálat 

 
A nevelőmunka eredményességének vizsgálata az alábbi területekre irányul: 

 társas kapcsolatok változásai – szociometriai vizsgálat 
 magatartás, szorgalom változásai 
 iskola – család együttműködésének változásai  

 
A tanulmányi eredményesség vizsgálata a következő területekre összpontosul: 

 órai munka minősítése 
 témazáró dolgozatok érdemjegyei, minőségi értékelése 
 negyedévi értékelő értekezleten szóbeli értékelés - tantestület részére 
 negyedévi szöveges értékelések – szülő részére 
 szintmérő feladatlapok (tantárgyi követelmények elsajátítása) értékelése 
 készségek és alkalmazásképes tudás feltérképezésére 
 félévi, év végi osztályzatok, szöveges értékelések 
 sajátos nevelési igényű tanulók esetén (fejlesztő munkaközösség) 

o diagnosztizáló mérések, 
o folyamatdiagnózis, 
o egyéni haladás értékelése, 
o pszichológiai mérések, 
o képességvizsgálat. 

 hátrányos helyzetű tanulók egyéni haladási útjának dokumentálása évente  
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12.3. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének és oktatásának elvei 
 

A sajátos nevelési igényű – a testi, beszédfogyatékos, az autista, a halmozottan fogyatékos, a fejlődés 
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott – tanulók esetében is 
a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési feladatokat vesszük alapul. 
 
Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva elsősorban a 
következő elvek alkalmazandók: 
 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre szükség van; 
 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények kialakítása és 

teljesítése; 
 az iskolák segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítsék ezeket a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz viszonyított fejlődésüket értékelve. 
A fogyatékosság egyes típusaival összefüggésben felmerülő sajátos feladatokról a sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást. 
A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének programja jelen dokumentum mellékletét képezi. 

12.4 A tehetség, a képesség kibontakozását segítő tevékenységek 

A tehetség egyik legfontosabb jegye az átlagon felüli intelligencia, illetve egy konkrét területen 
mutatkozó kiemelkedő képesség. Az általános iskolás tanulóknál a specifikus képességek csak most 
formálódnak, ezért az intelligencia és a teljesítmény mellett a kreativitást, és a feladatvégzésben való 
kitartást tekintjük a tehetséges gyermek további jellemzőinek. A tehetségfejlesztés és a 
tehetséggondozás során nem az ismeretek gyarapítása az elsődleges cél, hanem a képességek-, a 
kreativitás és a személyiség összehangolt fejlesztése.  
Fő stratégiánk a gazdagítás, dúsítás: vagyis a tehetséges tanuló az érdeklődési területének megfelelően 
a tantervi anyagot meghaladóan kap képzést. Ennek formái a tanórán belüli differenciált 
foglalkoztatás, szakkörök, nyári tehetséggondozó táborok, egyéni és kiscsoportos versenyfelkészítés, 
ill. az élő idegen nyelv homogén csoportokban történő oktatása, valamint a művészeti iskola.  
Ezt a célt szolgálják a választható tantárgyak, az iskolai sportkör, versenyek, vetélkedők, szabadidős 
foglalkozások és maga a könyvtár.  
Helyt adunk a tanítási órákon igazi, az életből való problémák megoldásának, kutatásának, 
kiselőadások tartására, csoportos megbeszélésekre, ötletbörzékre. 

12.5 Pályaorientáció 

Az iskola egyik általános célja, hogy segítse a tanulók pályaválasztását. Ennek része a pályaképek 
megismertetése, pályaperspektívák felvázolása. A tanulók életkorának és lehetőségeinek megfelelően 
átfogó képet nyújtunk a munka világáról, lehetőséget teremtünk arra, hogy kipróbálhassák 
képességeiket. Biztosítjuk, hogy elmélyedhessenek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
megismerhessék a pályákhoz kapcsolódó életszerepeket. Célunk, hogy önismeretük és a társadalmi 
igények ismeretében váljanak képessé a megfelelő hivatás megválasztására, tudják, hogy többször 
kényszerülhetnek pályamódosításra. Az osztályfőnökök és szaktanárok munkáját a TÁMOP 3.3.2. 
projekt keretében elkészült saját fejlesztésű „felső-középfok átmenet szabályozás” segíti.  
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12.6A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

Az emberi élet alapja a társas valóság, a társas mezőny. Az ebben való élethez, eligazodáshoz 
elengedhetetlen a közösségben való nevelés, amely mint tanulási szintér is megjelenik. A társas 
viselkedés egyéni tanulási színtere a csoport, a közösség. Célunk, hogy az iskola, mint közösség, és 
mint tevékenységi keret, segítse az egyén fejlődését, képességeinek kibontását úgy, hogy azok az 
egyén lehetőségeinek maximumára jussanak el. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő színterei a tanítási 
órák, a tanórán kívüli foglakozások, iskolaotthon, a diák-önkormányzati munka és a szabadidős 
tevékenységek.  

Mindegyik tevékenyen hozzájárul: 

 az egyén közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend,) 

 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás, toleráns viselkedés kialakulásához, 

 a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 
Iskolánk nem differenciáltan, nem egymástól függetlenül, hanem egymást erősítve fejleszti a tanulók 
személyiségét, egyéni képességeit. Fontosnak tartjuk az oktatás és a szabadidős tevékenység gondos 
megtervezését, az átgondolt munkamegosztást, amely biztosítja az egymásra épülést, az egymásba 
kapcsolódást és jó terepet biztosít a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósításának.  
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13.  A tanuló jutalmazásával összefüggő, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 
13.1 A tanulók jutalmazásának elvei 

  
A tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesített, az iskola hírnevét, 
tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat jutalomban részesítjük. 
 

13.1.1. Tantárgyi elismerés formái 
 

 a szaktanár szóbeli dicsérete, 
 a szaktanár írásbeli dicsérete (ellenőrzőbe, osztálykönyvbe), 
 nevelőtestületi dicséret jutalomkönyvvel és oklevéllel a tanévzáró ünnepélyen, 8. évfolyamos 

tanuló esetén a ballagási ünnepélyen, 
 több tárgyból kiemelkedően teljesített tanuló részére, illetve a tanév végén kiemelkedő 

tanulmányi eredményt elérő tanulónak (aki legfeljebb két közismereti tárgyból kapott jó (4) 
osztályzatot, vagy minden közismereti tárgyból jeles, csupán énekből, testnevelésből vagy 
rajzból van jó (4) osztályzata; a kezdő szakaszban egy közismereti tárgyból van jó (4) 
osztályzata, vagy mindenből jeles és legfeljebb két készségtárgyból van jó osztályzata),  

 a házi versenyek győzteseinek jutalmazása könyvvel és osztályfőnöki dicsérettel a tanulók 
közössége előtt, 

 az egész évben tartó házi sportbajnokságokból, tanulmányi versenyekről, az iskolai 
faliújságokon és az iskola rádión keresztül vagy ügyeletátadásnál folyamatosan tájékoztatjuk 
tanulóinkat, 

 az osztályközösségért kiemelkedő munkát végző tanulókat az osztályfőnök jogosult elismerni, 
melynek módját, formáját a tanulókkal együttesen határozzák meg. 

13.1.2. Általában alkalmazható jutalmazások, büntetések 

Jutalmazások (osztálykönyvbe, ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek) 
Osztályfőnöki szóbeli dicséret,  
Osztályfőnöki írásbeli dicséret, 
Igazgatói elismerés, 
Igazgatói dicséret, 
Nevelőtestületi dicséret. 

A 3 - 5. fokozatot a tanulóifjúság előtt ismertetjük. 
 
Büntetések (osztálykönyvbe, ellenőrzőbe bejegyzésre kerülnek) 

Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 
Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 
Osztályfőnöki intés, 
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Osztályfőnöki megrovás, 
Igazgatói szóbeli figyelmeztetés, 
Igazgatói írásbeli figyelmeztetés, 
Igazgatói intés, 
Igazgatói megrovás, 
Nevelőtestületi megrovás, 
Fegyelmező intézkedés (maga után vonhatja a másik iskolába történő áthelyezést). 

Az 5 - 1o. fokozatot az iskola tanulói előtt ismertetjük. 
 

13.2. Késések és ezzel kapcsolatos eljárások 
  
Késésnek minősül, ha a tanuló a tanítás megkezdése előtt 15 perccel nem érkezik meg az iskolába. 
(Természetesen késés alatt a szándékos, a tanuló önhibájából eredő késéseket értjük). A későn 
érkezőket az ügyeleti füzetbe az ügyeletesek beírják. A bejegyzést az ügyeletes nevelő hitelesíti.  
Ennek alapján a következőképpen járunk el: 

 5 késés után osztályfőnöki figyelmeztetés és egy igazolatlan óra, 
 1o késés után két igazolatlan óra, 
 15 késés után osztályfőnöki intő és három igazolatlan óra, 
 15-nél több késés esetén osztályfőnöki rovó és 5 igazolatlan óra. 

A tanulók egyéni elbírálása az osztályfőnök joga. Az órakezdés utáni érkezést az elektronikus 
naplóban jegyezzük, mely összeadódik és beleszámít az igazolatlan hiányzásokba. Az igazolatlan 
hiányzásról a szülőt (gondviselőt) a törvényi előírásoknak megfelelően értesítjük. Az iskola 
napközbeni elhagyásáról – a délutáni foglalkozások esetén is – az iskola által rendszeresített 
nyomtatványon, postai úton értesítjük a szülőt, gondviselőt.   

207



14.  A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 
 

14.1.  Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 
  

A házi feladat a tanítási órán elsajátított ismeretek, készségek otthoni gyakorlását, bevésését, 
alkalmazását szolgálja. Lehetőséget ad a tanulónak az egyéni tanulási stílus és egyéni munkatempó 
kialakítására. A körültekintően megválasztott házi feladat segítségével a tanuló fokozatosan válik az 
ismeretszerzésben és alkalmazásban önállóvá és eredményessé. Az egyéni tanulási stíluson túl 
kialakítja az önellenőrzés és önértékelés képességét.  
 
A házi feladat évfolyamonként a tantervi követelményekhez igazodik. Eredményessége visszajelzést 
ad a tanuló és a pedagógus számára a továbbhaladás lehetőségéről, illetve korlátairól. A házi feladat 
a tantárgy jellegétől függően írásbeli és/vagy szóbeli, esetenként szorgalmi többletfeladat vagy 
gyűjtőmunka. A szóbeli házi feladat elősegíti a szókincs bővítését, s a szóbeli kifejezőkészséget 
fejleszti. A szorgalmi feladat és a gyűjtőmunka a többlet terhet is elbíró tanulók önkéntes vállalása.  
 
Az egységes feladatkijelölésnél az osztály átlagszintjét vesszük figyelembe, de lehetőség van 
képesség szerint differenciált feladatok adására is, ezért a pedagógus figyelembe veszi a tanuló 
képességeit és gyakorta él a differenciált házi feladat lehetőségével.  
 
Tanítási szünetek idejére mindenki számára kötelező házi feladatot nem adunk. A tanítási szünetekre 
adott házi feladat – szükség esetén – csak a felzárkóztatást vagy a tehetséggondozást szolgálhatja. A 
házi feladat az órán feladott anyag gyakorlása, azt iránymutatóan minden esetben javítani kell. A 
javítás módja irányított önellenőrzés is lehet. 
 

14.2.  Eljárásrend a házi feladat adásának szabályozására 
 

14.2.1. Kötelező házi feladat tartalma 
 
14.2.1.1. Szóbeli házi feladat 
 
 Tananyaghoz kapcsolódó elnevezések – szakkifejezések, fogalmak – összefüggések, szabályok – 
törvények, ismeretek, melyet az óravázlat, ill. a tankönyv tanár által kijelölt részei tartalmaznak. 
 Kötelező olvasmány, melyet a magyar nyelv és irodalom tanterv évfolyamonként megjelöl, 
 Tananyaghoz kapcsolódó, az ismeretek elmélyítését szolgáló szemelvények, ajánlott irodalom. 
 Memoriterek – melyet a szaktárgyi tanterv megjelöl. 
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14.2.1.2. Írásbeli házi feladat 

 Tankönyv, munkafüzet, feladatgyűjtemény, iskolai füzet, tanító – tanár által kijelölt feladatainak 
megoldása. 
 Tananyag szerves részét képező fogalmazások, írásbeli elemzések, gyűjtőmunkák elkészítése. 
 
14.2.1.3.  Általános rendelkezések a kötelező házi feladatra vonatkozóan 
 
A szóbeli és írásbeli házi feladat mindenkor szervesen kapcsolódjon a tanóra anyagához, témájához, 
ezért eredményessége szempontjából szükséges az órán a megfelelő előkészítés, a kijelölt feladatok 
értelmezése. Célja minden esetben a tanórán szerzett ismeretek megszilárdítása, elmélyítése és a 
tantárgyi készségek begyakorlása legyen, ezért követelmény, hogy a napi tananyagon alapuljon, 
egyértelmű, a tanuló számára önállóan megoldható legyen. 
 
Az írásbeli házi feladat mennyisége átlagosan fél óránál több felkészülést ne követeljen a tanulótól. 
Péntekről hétfőre is adunk írásbeli házi feladatot amennyiben a tantárgyi órák az egymást követő 
tanítási napokra esnek. A házi feladatot elmulasztók a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű 
elmarasztalásban részesülnek. (fekete pont, ellenőrzőbe – naplóba történő beírás, a házi feladat 
pótlása, … stb.) A házi feladat ellenőrzése, megbeszélése következetes legyen a legközelebbi órán, 
módszere lehet a tanulók önellenőrzése, tanító - tanár javítása.  
Félévente minden nevelő kötelessége tanítványai füzetét, írásbeli munkáját legalább egyszer 
áttekinteni. (Alsó tagozaton – különösen első osztályban – az eredményes készségfejlesztés 
érdekében, havi gyakorisággal.) Az írásbeli házi feladat értékelése - tartalmi és formai szempontból - 
egyaránt fontos, ezt a nevelő szóban és írásban is közölheti a tanulóval. Elrendelhető a korrekció, 
tartalmi vagy formai igénytelenség esetén a feladat újra íratása. 
 

14.2.2. Szorgalmi (házi) feladat  
 

Minden esetben a tanuló önkéntes vállalása alapján történik 
 

14.2.2.1. Szóbeli szorgalmi házi feladat 
 

 vállalt kiselőadás a tananyaghoz kapcsolódva, 
 ajánlott olvasmány – melynek a jegyzékét a magyar nyelv és irodalom tanterv megjelöl 
évfolyamonként, 
 házi- és felmenő versenyekre való felkészülés. 
 

14.2.2.2. Írásbeli szorgalmi házi feladat 
 

 képességek fejlődését tehetség fejlesztését kibontakozását elősegítő feladatok megoldása, 
 levelezős és felmenő rendszerű feladatok megoldása, 
 írásbeli pályamunkák készítése. 
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14.2.2.3. Általános rendelkezések szorgalmi (házi) feladatra vonatkozóan 
 
A szóbeli és írásbeli szorgalmi feladat a tantárgyi követelményeken felüli teljesítményt célozza. 
Hozzájárul a tanuló széleskörű tájékozottságához. A szaktanár ajánlása, motivációja alapján a tanuló 
önként vállalása. 
A szorgalmi feladat mennyisége a tanuló teherbírásán és kitartásán is múlik, más – más elvárás lehet 
egyénenként. Odafigyelünk arra, hogy túl sok feladat adásával a tanuló a kedvét ne veszítse el. 
Szorgalmi feladat gyakorisága a tanulók elfoglaltságát figyelembe véve történik, átlagosan havonta 
egy-két alkalommal, kivétel a versenyre való felkészülés időszaka. Pedagógiai szempontból szükséges 
a szorgalmi feladat megoldásához plusz tanári segítség nyújtása. A szorgalmi munkát minden esetben 
ellenőrizzük, értékeljük (az igazi pedagógiai értéke akkor van, ha ez a közösség előtt történik), az 
érdemi szorgalmi munkát jutalmazzuk (a tanító és a szaktanár által kidolgozott rendszerű jutalommal). 
 

14.3. Eljárás az ellenőrző otthonhagyása esetén 
 

 három alkalom után osztályfőnöki figyelmeztetés (ellenőrző könyvbe, osztálykönyvbe 
bejegyezve), 

 hat alakalom után újabb figyelmeztetés, 
 tíznél több esetben osztályfőnöki intő, 
 az ellenőrző gondatlanság miatti elvesztése esetén osztályfőnöki intő az új ellenőrzőbe. 

 
A jutalmazások és büntetések odaítélésénél figyelembe vesszük a szaktanárok által bejegyzett 
magatartási dicséreteket, büntetéseket, késéseket, igazolatlan hiányzásokat, ellenőrző 
otthonhagyásokat.  
 
A jutalmazás és büntetés alkalmazásainál nem kell a fokozatok betartásához alkalmazkodni, azonnal 
magasabb fokozatú elismerés és büntetés is adható. A jutalmazásokat, büntetéseket a magatartási és 
szorgalom osztályzatok megállapításánál figyelembe vesszük, és attól csak a nevelőtestület határozata 
alapján térünk el. Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, jutalmazási és büntetési 
fokozatokat a tanév elején a gyermekekkel és a szülőkkel (az első közös szülői értekezleten) 
ismertetjük. 
 

15.  Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 
 
Az első osztályba kötelezően felvételt nyer az iskola beiskolázási körzetében állandó lakóhellyel 
(ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező, – május 31-ig a hatodik életévét betöltő – 
valamennyi iskolaérett tanköteles korú gyermek. Az iskolaérettség igazolása az óvoda javaslata vagy 
szakvizsgálat alapján történik. A június 1. és december 31. között tankötelessé váló gyermek 
felvételére a szülő kérése alapján rendkívül indokolt esetben és szakvizsgálat után kerülhet sor.  
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A beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésnek, a tanuló előző tanulmányi 
eredményének, ill. magatartás és szorgalom érdemjegyeinek valamint az adott évfolyamra járó 
tanulók létszámának figyelembe vételével a fenntartó dönt. 
 
Az iskolával a tanuló – a beíratás napjától – tanulói jogviszonyba kerül.  Az iskola bármely 
évfolyamán a tankötelezettség mindennapi iskolába járással, vendégtanulóként vagy magántanulóként 
teljesíthető.  Ez utóbbi esetben - ha nem egészségügyi okból és nem orvosi javaslattal történik - a 
követelmények teljesítéséről a szülőnek kell gondoskodni. A magántanuló írásbeli és szóbeli 
beszámoltatás keretében köteles számot adni felkészültségéről. Évközben, más iskolákból érkezett 
tanulók szükség esetén különbözeti vizsgát tesznek (pl. kötelező idegen nyelv). Az esetleges 
hiányosságok pótlásáról, a különbözeti vizsgára való felkészítésről a szülőnek kell gondoskodni. A 
felzárkóztatási szakasz költségei a szülőt terhelik.            
 
A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltétele az előírt tanulmányi követelmények sikeres 
teljesítése. Legfeljebb három – a tanév végén kapott – elégtelen osztályzat esetén a tanköteles tanuló 
köteles javítóvizsgát tenni, ennek elmulasztása, ill. a tanév végén szerzett háromnál több elégtelen 
osztályzat megléte esetén a tanuló évfolyamot ismételni köteles. Ötven napot meghaladó igazolt vagy 
igazolatlan hiányzás esetén a tanuló osztályozó vizsgán a nevelőtestület döntése alapján köteles 
számot adni tudásáról.  
 

16.  Az iskolánk által alkalmazott záradékok 
 
Intézményünk a 20/2012 EMMI rendelet 1. sz. mellékletében lévő záradékokat alkalmazza. 

 

17.  Mellékletek 
 

 Helyi tanterv, Tantárgyak és követelmények az 1-4. évfolyamon 
 Helyi tanterv, Tantárgyak és követelmények az 5-8. évfolyamon 
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1. melléklet 

Tantárgyak és követelmények az 1-4. évfolyamon 

  

212



Tartalomjegyzék 
Magyar nyelv és irodalom ....................................................................................................................... 

1. évfolyam .......................................................................................................................................... 
2. évfolyam ........................................................................................................................................  

Matematika ........................................................................................................................................... 

1. évfolyam..................................................................................................................................... 
2. évfolyam ........................................................................................................................................ 

Etika .....................................................................................................................................................  

1. évfolyam ......................................................................................................................................  
2. évfolyam ...................................................................................................................................... 

Ének-zene ............................................................................................................................................  

1–4. évfolyam .................................................................................................................................. 
1–2. évfolyam ..................................................................................................................................  

Vizuális kultúra ....................................................................................................................................  

1–2. évfolyam ..................................................................................................................................  
Technika és tervezés ...........................................................................................................................  

1. évfolyam ..................................................................................................................................  
2.   éfolyam ………………………………………………………………………………………………………………………….....  

Testnevelés ..........................................................................................................................................  

1. évfolyam ..................................................................................................................................  

213



Magyar nyelv és irodalom 

 A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk a 
nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és irodalom 
tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket, gondolkodást 
fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz.  Az érzelmi nevelés egyik fontos eszköze. 
Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget és személyiséget 
formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk nemzeti identitásunk 
alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel. 

Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei 
magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket, 
hanem közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk.  Ezért a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét 
egységesen és egységben kezeli. 

  

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4. 
évfolyamon:  

·     cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 
kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat, 
annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és 
érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni 
múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra, hogy 
ennek a kulturális hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek. 

·  Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak megfelelő, 
biztos szövegértésre tegyenek szert. 

·  Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó 
emberekké neveljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és 
értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek 
mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az 
olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni 
az összefüggéseket. 

·  Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek 
megfelelő értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják. 

·    Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, 
rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak megfelelő 
tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.  

·   Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják 
fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat 
fejlesztését szolgálják. 
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·   Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni. 

·   Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük 
megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.  

· Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének kialakításában.  

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 
érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, 
társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük az alapja. 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. 

Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum 
óraszámot a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb 
fel tudja dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a 
pedagógus felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok mélyebb, 
sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre, 
kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a 
törzsanyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani. 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

a)      A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését 
biztosítják. 

b)   A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

    

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában 
komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a 
többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd, 
olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) 
folyamatos fejlesztésével. 

A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása, mely 
a pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal valósul 
meg a leghatékonyabban. 

A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a 
megváltozott 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 ismereteit. 
Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a 
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megfigyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a 
betűtanítás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott 
nagybetűk írásának tanítása második osztályra tevődik. 

A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első 
két évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi 
fogalmak megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a 
harmadik-negyedik évfolyamon is. 

A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és 
kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a 
közösségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a 
fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás, 
közmondás, találós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet) 
találkoznak. 

Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket: 
otthon, család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú 
szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt feladata 
és lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg. 

Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására 
is elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit. 

Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati 
nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a 
helyesírási készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása. 

Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően 
formába önteni. 

 1–2. évfolyam 

Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az 
egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 
eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint analizáló-szintetizáló 
képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-írás jelrendszerét. 

Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi 
tanulási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni képességeket 
figyelembe vevő differenciált alapozás.  

Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint a 
megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben az 
időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van. 

Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes írásszokások, 
és megtörténik a tanulók tájékozódási és finommotorikus képességének a fejlesztése. 
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Megtörténik továbbá a betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás tanításával 
párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása. 

Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a 
szövegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától 
folyamatosan a szövegértésre tevődik a hangsúly. 

Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes 
vázolással, vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való 
szoktatással történik.  

Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsán az elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre 
épülő helyesírás kialakítása és fejlesztése. 

Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul. 

Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 576 óra 

1. évfolyam: 288 óra        8 óra/ hét 
2. évfolyam: 288 óra        8 óra/ hét  

      

BESZÉD ÉS OLVASÁS 
1. Beszéd és kommunikáció  
 2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek 
fejlesztése 
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz 
képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését. 
 3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése 
 A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és 
betű- tanítás ismereteit, fejlesztési feladatait.  
 4. Népmesék, műmesék 

 
TÖRZSANYAG 
Magyar népmesék: A vadgalamb és a szarka; Miért haragszik a disznó a kutyára, a 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 
népmese); Csukás István: Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek) 
 
A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak  
Csukás István: A téli tücsök meséi /részlet/; A galamb, a réce meg a lúd; Az állatok vitája; Ki 
a legelébbvaló?; A szegényember káposztája; A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Arany László); 
Kinek köszönt a vándor?; Az állatok nyelvén tudó juhász; Tréfás mese (Benedek Elek 
gyűjtése); Móra Ferenc: Levelek hullása; Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren; Lázár Ervin: 
Kék meg a sárga; Lázár Ervin: A fába szorult hernyó /részlet/; Kányádi Sándor: A néma tulipán; 
Kányádi Sándor: Mogyoró király meséje; Csukás István: Egy különös idegen; Csukás István: 
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Süsü /részlet/; Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér; Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 
(verses mese); Jékely Zoltán: A három pillangó; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék; Móricz 
Zsigmond: Iciri-piciri; Kutya-macska barátság; Kányádi Sándor: Mesemorzsa; Hárs Ernő: 
Vége a vakációnak; A kisgömböc;  A kismalac és a farkasok (Arany László); Lázár Ervin: A 
lyukas zokni 
 

 5. Versek 
 
TÖRZSANYAG 
 Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya; 
Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó 
elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és az 
éjszaka; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám 
tyúkja; Petőfi Sándor: Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A 
török és a tehenek (A vastag betűs művek memoritek.) 
 
A törzsanyaghoz kapcsolódó, 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 pókja; 
Weöres Sándor: Nyári este; Móra Ferenc: Zengő ABC; Kányádi Sándor: Aki fázik; Tarbay Ede: 
Mit beszélt a vízimalom a patakkal?; Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske; Zelk Zoltán: Kóc, kóc; 
Weöres Sándor: Nyári este; Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty 
 

  6. Helyem a közösségben – család, iskola 
 
TÖRZSANYAG 
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; Zelk Zoltán: 
Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél valamint ismerettartalmú szövegek 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 
 
TÖRZSANYAG 
Magyar népköltés: Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz; 
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; Weöres 
Sándor: Száncsengő; Betlehemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag Erzsébet: Itt a 
farsang; Devecsery László: Húsvét; A virágok vetélkedése (népköltészet – húsvét); Szabó 
Lőrinc: Tavasz; Szilágyi Domokos: Két nyári mondóka; Ágh István: Virágosat álmodtam; 
valamint ismerettartalmú szövegek az Évszakok, ünnepkörök, hagyományok témakörben (A 
vastag betűs művek memoritek.) 
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A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
Hónapmondóka; Csanádi Imre: Négy testvér; Zelk Zoltán: Őszi mese; Csanádi Imre: 
Doromboló; Csanádi Imre: Farkas üvölt; Zelk Zoltán: Téli fák; Móra Ferenc: A kíváncsi 
hópelyhek; Zelk Zoltán: Téli mese; Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Kányádi Sándor: 
Betemetett a nagy hó; Szabó Lőrinc: Esik a hó; Devecsery László: Karácsonyi éjben, Kányádi 
Sándor: Szeptember; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Szilágyi Domokos: Ősz; Kányádi Sándor: 
Szeptember; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet); Elindult Mária 
– magyar népének; Kányádi Sándor: Aki fázik; Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 
  
 

 8. Állatok, növények, emberek 
 
TÖRZSANYAG 
 Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben 
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1. évfolyam 

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 8 óra/hét  4 irodalom 4 magyar nyelv 

Témakör neve Óraszám 
  

BESZÉD ÉS OLVASÁS  
Beszéd és kommunikáció 16  
Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 
fejlesztése 64  

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 66  
Népmesék, műmesék  8  
Versek, népköltészeti alkotások 6  
Helyem a közösségben – család, iskola 5  
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 5  
Állatok, növények, emberek 5  
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS  
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 
képességek fejlesztése 36  

Írás jelrendszere 66  
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  14  
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 3  
Kisbetű – nagybetű 5  
A magyar ábécé – a betűrend 3  
Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe 9  

Összes óraszám: 576 
                                                                                                                                           

 Beszéd és olvasás 

 TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 
− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben,  
− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  
− élményeiről, segítséggel beszámol. 
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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; 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi fejlesztés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  
− Ritmusérzék-fejlesztés 
− Hangok, szótagok analízise, szintézise 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Beszédészlelés, beszédértés 
− Kifejező, érthető beszéd 
− Helyesejtés kialakítása 
− Nem nyelvi jelek használata 
− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 
− Párbeszédek, szituációs játékok 

 FOGALMAK 
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 
mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 

 TÉMAKÖR: Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 
fejlesztése 
 JAVASOLT ÓRASZÁM: 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 
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges idő egy félév. 

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát 
− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, véleményt 

alkot; 
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, 

mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 
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− részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz 
koordináció, térérzékelés, 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 
− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
− A szóbeli és kifejezőkészség fejlesztése 
      

 FOGALMAK 
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; 
viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, 
miközben stb. 
      

 TÉMAKÖR: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 66 óra 
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő 
egy tanév.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 
− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
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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; 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi nevelés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 
− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
− Szókincs gyarapítása 
− Szókincs aktivizálása 
− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 
− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Betű-hang azonosítás 
− Összeolvasási képesség fejlesztése 
− Szótagolás 
− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, 
ismert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg 

olvasása és megértése 
− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 
− A teljes magyar ábécé nyomtatott kisbetűi      

 

 FOGALMAK 
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; 
viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette; utána, közben, stb. 

 TÉMAKÖR: Népmesék, műmesék 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 
nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának 
lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

−  kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
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− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a 

helyszínt, a szereplőket 
 

− A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 
kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi nevelés 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szövegértő olvasás fejlesztése 
− Események helyszíne, ideje, sorrendje 

 

 FOGALMAK 
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, tartalom,  
meseszám 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
● Bábszínház, színházlátogatás 
● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

 TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 
nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek 
egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. A teljes 
témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
  

− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, verseket 
− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 
− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 

 
 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, gyerekversek mozgásos-játékos 
feldolgozásában,  

− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 
− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket 

memorizál; 
− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, különböző ritmikájú lírai művek megismerésével 
élményt és tapasztalatot szerez. Megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs 
és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi fejlesztés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Ritmusérzék fejlesztése 
− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 
− Belső képalkotás  
− Ritmusélmény  
− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 
− Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 
− Magánhangzók, mássalhangzók 

 FOGALMAK 
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 
költő, cím,  
 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 
● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése  

 

 TÉMAKÖR: Helyem a közösségben – család, iskola 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek 
(család, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés alapján megérti az új szó vagy kifejezés 
jelentését; 
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− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 
történetekben a helyszínt, a szereplőket 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− 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; 
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet 
− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, 

élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 

történetekben a helyszínt, a szereplőket 
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 
− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába;  
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, 

osztály) tartozás élményét. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Érzelmi fejlesztés 
− Beszédkészség fejlesztése 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Időben való tájékozódás fejlesztése 
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Szövegértő olvasás fejlesztése 
− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 

levonása 
− Empatikus képesség fejlesztése 
− A nyomtatott magyar ábécé kisbetűi 
− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

 FOGALMAK 
iskola, osztály, közösség, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, családtag, rokon, 
testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, összetartozás, 
felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, mese, vers, 
bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik,  
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● részvétel családi napon,  hasonló eseményeken 

 TÉMAKÖR: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának 
tapasztalására és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 
tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
      

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 

alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz 

kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek 
éves körforgását; 

− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális 
értékeiről; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábosmegjelenítésében  

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK : 
− Érzelmi fejlesztés 
− Szótagoló olvasás 
− Az olvasástechnika fejlesztése 
− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 
− Magyar hagyományok tisztelete korosztálynak megfelelően 
− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., 

húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 
− keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 
− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése 

jeles történelmi személyekről 
− Lakóhely hagyományaival ismerkedés 
− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

 FOGALMAK 
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi 
ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, 
hazaszeretet, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  
● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 
● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 
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 TÉMAKÖR: Állatok, növények, emberek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rendszerre 
és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra 
vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 
− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas 

hagyományos  
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 

 

 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 
− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 

 

 FOGALMAK 
információ, időrend, cím 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatása 

 Írás és helyesírás 

 TÉMAKÖR: Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 
képességek fejlesztése  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 
Ez a tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 
vonatkozóan is. A megvalósításhoz szükséges idő egy félév.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
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− törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben, érzékelő 

játékokban; 
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Hallásfejlesztés-beszédhallás fejlesztése 
− Testséma, nagymozgások fejlesztése 
− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
− Finommotorika fejlesztése 
− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 
− Tájékozódás a hármas osztatú vonalrendszerben 
− Helyes ceruzafogás kialakítása 
− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 
− Írástechnika fejlesztése 
− Lendületes vonalvezetés 
− Betűelemek 

 FOGALMAK 
betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, 
alatta, felette, közötte, mellette stb. 
 

 TÉMAKÖR: Írás jelrendszere 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 66 óra 
A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 
vonatkozóan is. 

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 
− írásbeli munkáját segítséggel  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 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 
− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
− Finommotorika fejlesztése 
− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 
− Helyes ceruzafogás kialakítása 
− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 
− Írástechnika fejlesztése 
− Írott kisbetűk alakítása, kapcsolása 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Betű- és hangazonosítás 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Magyar ábécé írott kisbetűi és kapcsolásaik 
− 3-4 szóból álló mondatok másolása, írása 

 FOGALMAK 
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, 
magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, 
alatta, felette, közötte, mellette stb. 
 

 TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 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.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz 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 önállóan leírja; 
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikáljon;  
− feladatvégzés során társaival együtt működjék; 
− írásbeli munkáját segítséggel ellenőrizze, javítsa. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban; 
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 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 
− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 
− Aktív szókincs fejlesztése 
− Legalább 20 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú 

szavak) helyes leírása  

 FOGALMAK 
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, 
szó, „j” hang kétféle jelölése 
 

 TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, 

mondatot,  
− írásbeli munkáját segítséggel ellenőrzi, javítja; 

 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 
mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 

− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  
− szavakat, szószerkezeteket,  leír megfigyelés és/vagy diktálás alapján. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ösztönös nyelvtudás formálása 
− Nyelvi tudatosság fejlesztése 
− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 
− Hibajavítás szövegminta alapján 
− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 
− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

 FOGALMAK 
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 
nagybetű 
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 TÉMAKÖR: Kisbetű – nagybetű 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 
− önállóan vagy segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak nevét; 

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 
− Élőlény, tárgy neve 
− Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 
− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 

 FOGALMAK 
kisbetűs ábécé 

 TÉMAKÖR: A magyar ábécé – a betűrend 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  
 

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 
− az olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű mondatokat 

önállóan leírja; 
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 
− feladatvégzés során társaival együttműködik; 
− írásbeli munkáját segítséggel ellenőrzi és javítja. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 

 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 
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár, 
„j” hang kétféle jelölése 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Könyvtárlátogatás 
 

 TÉMAKÖR: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− 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 segítséggel ellenőrzi, javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Fonémahallás fejlesztése 
− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 
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− Szókincsfejlesztés 
− Artikuláció fejlesztése 
− Beszédfejlesztés 
− Helyesírási készség fejlesztése 

 FOGALMAK 
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
 

A fejlesztés várt 
eredményei az 
első évfolyam 
végén 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 
alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  

 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.  
 A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 

és köszöntésének udvarias nyelvi formáit.  
 Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról.  
 Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 

olvasson fel.  
 Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  
 Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
 Ismerje az írott és nyomtatott kisbetűket, rendelkezzen megfelelő 

számú szókinccsel.  
 Legyen képes szavakat, rövid mondatot önálló olvasással megismerni 

és megérteni.  
 Írása legyen rendezett, pontos: a betűket olvashatóan alakítsa és 

kapcsolja egymáshoz. 
 Szükség szerint idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 

begyakorolt szókészlet szavaiban.  
 Jelölje helyesen a j hangot 20 begyakorolt szóban.  
 Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 
 Szavak másolása betűkihagyás, betűtévesztés, betűcsere nélkül. 
 Ismert szavakat, rövid mondatot írjon le másolással, látó-halló 

tollbamondással vagy emlékezetből. 
 Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 
 

Minimum 
követelmény 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 
alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  

 Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit.  
 A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 

és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 
 A megismert betűkkel ismerje az olvasás technikáját, 2-3 betűs 

szavakat tudjon elolvasni.  
 Szöveghűen mondjon el 2-3 memoritert. 
 Szavak írottról másolását kevés (2-3) hibával legyen képes megoldani.  
 Írása legyen rendezett. 
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2. évfolyam 
 
A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata: 8 óra/ hét   4 irodalom  3+1 magyar 
nyelv 

Témakör neve Óraszám 
  

BESZÉD ÉS OLVASÁS  
Beszéd és kommunikáció 16 
Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek 
fejlesztése 0 

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 16 
Népmesék, műmesék  34 
Versek, népköltészeti alkotások 24 
Helyem a közösségben – család, iskola 15 
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 22 
Állatok, növények, emberek 21 
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS  
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó 
képességek fejlesztése 0 

Írás jelrendszere 22 
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó  14 
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 24 
Kisbetű – nagybetű 15 
A magyar ábécé – a betűrend 17 
Hangok időtartamának jelentésmegkülönböztető szerepe 25 

Összes óraszám: 576 
                                                                                                                                           
 Beszéd és olvasás 

 TÉMAKÖR: Beszéd és kommunikáció 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva kommunikál; 
− megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a kommunikációs helyzetnek 

megfelelően reagál; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, dramatikus tevékenység) alapján 

megérti az új kifejezés jelentését; 
− a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi szintjén alkalmazza; 
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− részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való kommunikációban, beszélgetésben, 
vitában, és alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 

− használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés, kérés, megszólítás, kérdezés,  
− élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− beszédlégzése és artikulációja megfelelő;  
− figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd ritmusára, 

hangsúlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő hangerőválasztásra; 
− a szavakat hangokra, szótagokra bontja;  
− a hangokból, szótagokból szavakat épít; 
− a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket szöveghűen, érthetően 

tolmácsolja; 
− részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők, versek, mesék) 

mozgással, dramatikus elemekkel történő élményszerű megjelenítésében; 
− bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok, szituációs játékok 

megalkotásába. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi fejlesztés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Beszédfejlesztés: beszédlégzés, artikuláció fejlesztése, beszédritmus, beszédtempó,  
− Ritmusérzék-fejlesztés 
− Hangok, szótagok analízise, szintézise 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Beszédészlelés, beszédértés 
− Kifejező, érthető beszéd 
− Helyesejtés kialakítása 
− Nem nyelvi jelek használata 
− Kapcsolatfelvételi formák, társalgási fordulatok 
− Párbeszédek, szituációs játékok 

 FOGALMAK 
helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó, ritmus, testtartás, 
mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték 
      

 TÉMAKÖR: Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek fejlesztése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a 
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor 
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő 
egy tanév.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg tartalmát; 
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− érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
− ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát. 

      

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, 

arányok, jobb-bal oldal összehangolása, testrészek fejlesztő tevékenységekben és 
érzékelő játékokban; 

− megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset; 
− szavakat hangokra, szótagokra bont; 
− hangokból, szótagokból szavakat épít; 
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi nevelés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztése 
− Beszédfejlesztés: beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 
− Szókincs gyarapítása 
− Szókincs aktivizálása 
− Téri-időbeli tájékozódás fejlesztése 
− Beszédmotorika, helyesejtés fejlesztése 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Betű-hang azonosítás 
− Összeolvasási képesség fejlesztése 
− Szótagolás 
− Nyelvi tudatosság fejlesztése: szótag és szó megkülönböztetése, hangok képzési 

sajátosságainak megfigyelése, szó kezdő hangjának azonosítása tanult betűvel, 
ismert betűvel szógyűjtés 

− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szótagolvasás, szóolvasás, mondatolvasás, két-három mondatból álló szöveg 

olvasása és megértése 
− Megértett szavak, kifejezések integrálása a meglévő szókincsbe 
− A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 
− A teljes magyar ábécé nyomtatott kis- és nagybetűi     

 

 FOGALMAK 
hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzó, 
hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, 
felette, közötte, mellette; utána, közben, miközben stb. 

 TÉMAKÖR: Népmesék, műmesék 

 JAVASOLT ÓRASZÁM:  34 óra 
A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 
nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának 
lezárása a második tanév vége.  
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 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

−  kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 

alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
− részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek olvasásában és 

feldolgozásában; 
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a történetekben a 

helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 
− önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően kiemeli 

annak lényeges elemeit, összefoglalja azt; 
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon kultúrájú népek 

irodalmából; 
− részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös olvasásában, feldolgozásában; 
− megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok olvasásában, 

feldolgozásában; 
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 
kialakult képet; 

− közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány mesét, elbeszélést  

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi nevelés 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szövegértő olvasás fejlesztése 
− Események helyszíne, ideje, sorrendje 
−  Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 

levonása 
− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 
− Önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a  

lényeges elemek kiemelése és összefoglalása. 
− Népmesék jellemző jegyeinek megfigyelése: meseszámok, kezdő és záró fordulatok, 

szóismétlések, szereplőtípusok 
− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
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 FOGALMAK 
szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző, szereplő, helyszín, időrend, 
tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és záró fordulat, meseszám 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
● Bábszínház, színházlátogatás 
● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozó szervezése  

 TÉMAKÖR: Versek, népköltészeti alkotások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 
A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám 
nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói tevékenységeinek 
egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör tevékenységeihez. A teljes 
témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
  

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét; 
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 

alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
− ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat, rövidebb epikai 

műveket, verseket;  
− részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 

olvasásában, és nyitott annak befogadására; 
− élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai művek megismerésével a 

kortárs és a klasszikus gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból; 
− érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát 
− felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő költemények esetén a 

helyszínt, a szereplőket, az esetleges konfliktust és annak megoldását. 
 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs magyar 

gyerekversek mozgásos-játékos feldolgozásában, dramatikus előadásában; 
− megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás örömét és élményét; 
− segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel; 
− a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok segítségével 

(színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.); 
− a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével verssorokat, versrészleteket 

memorizál; 
− segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy dramatikus szöveget, szövegrészletet; 
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− különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és tapasztalatot szerez. 
Megismer alkotásokat a népköltészetből, a kortárs és klasszikus gyermeklírából; 

− megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a magyar irodalomból; 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi fejlesztés 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Ritmusérzék fejlesztése 
− Olvasástechnika fejlesztése 

− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Népköltészeti alkotások, mondókák, népdalok, sorolók, kiszámolók stb. 
− Belső képalkotás  
− Ritmusélmény  
− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 
− Egyéni olvasat megteremtése tanítói segítséggel 
− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
− A vers formai jellemzői: ritmus, rím, refrén 

− Magánhangzók, mássalhangzók 

 FOGALMAK 
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor, versszak, rím, ritmus, refrén, 
költő, cím, népköltészet, műköltészet 
 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Bábszínház-, színházlátogatás 
● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozó szervezése  

 

 TÉMAKÖR: Helyem a közösségben – család, iskola 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek 
(család, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási 
órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;  
− képes családjából származó közösségi élményeit megfogalmazni, összevetni az 

iskolai élet adottságaival, a témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni 
− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 

Digitális forrásokat is használ; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli, dramatikus 

tevékenység) alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 

történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását, részt 
vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő gyermekirodalmi mű közös 
olvasásában, és nyitott annak befogadására; 

− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért; 
− Képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg terjedelmétől függően a 

lényeges elemek kiemelésére és összefoglalására; 
− alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;  
− megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját álláspontját. Meghallgatja társai 

véleményét, együttműködik velük; 
− részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való kommunikációban, és az adott 

helyzetnek megfelelően alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat; 
− önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány könnyen tanulható, rövidebb 

verset, mondókát, versrészletet, prózai és dramatikus szöveget, szövegrészletet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz; 
− megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját élethelyzetét; 
− mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos ismereteit, 

élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat; 
− élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi szövegtípusok és műfajok 

– klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével; 
− megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet; 
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a 

történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és annak megoldását; 
− a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket fogalmaz meg, 

véleményt alkot; 
− képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus szituációs játékok 

megalkotásába;  
− különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között; 
− önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott történet tartalmát;  
− könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit, gondolatait az 

általa választott módon megosztja; 
− részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban; 
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb közösséghez (család, 

osztály) tartozás élményét. 
 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Érzelmi fejlesztés 
− Beszédkészség fejlesztése 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Időben való tájékozódás fejlesztése 
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szótagoló olvasás 
− Összeolvasás a szótagoktól a mondatokig 
− Szövegértő olvasás fejlesztése 
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− Mérlegelő gondolkodás fejlesztése: véleményalkotás, ítéletalkotás, következtetések 
levonása 

− Empatikus képesség fejlesztése 
− A nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
− Olvasási stratégiák: jóslás, keresés 
− Szépirodalmi és ismeretközlő szövegek 

 FOGALMAK 
iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi feladat, család, családtag, 
rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka, dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, 
összetartozás, felelősség, hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, 
mese, vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és tulajdonságaik, probléma 
és megoldás  
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● részvétel családi napon, hasonló eseményeken 

 TÉMAKÖR: Évszakok, ünnepkörök, hagyományok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának 
tapasztalására és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő 
tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, 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 forrásokat is használ; 
− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 

alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
− megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz 

kapcsolódó szövegeket, dalokat, szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek 
éves körforgását; 

− jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti ünnepeken elhangzó 
költemények részleteit, szerzőjüket megnevezi; 

− felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és szólást,  
− megéli és az általa választott formában megjeleníti a közösséghez tartozás élményét; 
− részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében, alkotásaival hozzájárul 

létrehozásukhoz; 
− élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének irodalmi és kulturális 

értékeiről; 
− feladatok megoldása során társaival együttműködik. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb vizuális, digitális 

eszközökkel történő megjelenítésében, megfogalmazza a szöveg hatására benne 
kialakult képet. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Érzelmi fejlesztés 
− Szótagoló olvasás 
− Az olvasástechnika fejlesztése 
− Szövegértő olvasás fejlesztése, beszéd fejlesztése 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Verbális memória fejlesztése 
− Nyomtatott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
− Nemzeti ünnepeink, családi ünnepeink 
− Magyar hagyományok tisztelete korosztálynak megfelelően 
− Az évszakok és ünnepek, jeles napok, népszokások (betlehemezés, március 15., 

húsvéti locsolkodás) jellemzői, körforgásuk 
− keresztény/keresztyén ünnepkör: karácsony, húsvét, pünkösd 
− nemzeti ünnepen elhangzó költemények figyelmes hallgatása, ismeretek szerzése 

jeles történelmi személyekről 
− Lakóhely hagyományaival ismerkedés 
− Szólások, közmondások, találós kérdések, nyelvtörők, kiszámolók, mondókák 

 

 FOGALMAK 
keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi csillag, bárány), családi 
ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi hagyomány, jeles napok, népi gyermekjáték, 
hazaszeretet, magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Részvétel hagyományokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokon  
● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása 
● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása 

 

 TÉMAKÖR: Állatok, növények, emberek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 
A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási rendszerre 
és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra 
vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen szavakat, kifejezéseket. 
Digitális forrásokat is használ; 

− egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli, dramatikus tevékenység) 
alapján megérti az új szó vagy kifejezés jelentését; 
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− a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző nyelvi szinteken; 
− egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek különböző modalitásával, 

médiumok szövegalkotó sajátosságainak alapjaival;  
− tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés módjairól; 
− gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit; 
− ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát; 
− különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő szövegeket olvas 

hagyományos és digitális felületen; 
− felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést, 
− biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes tudását felidézi; 
− képzeletét a megértés érdekében mozgósítja; 
− érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra adekvát módon reflektál. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Olvasástechnika fejlesztése 
− Szövegértés fejlesztése 
− Olvasási stratégiák: cím és/vagy kép alapján következtetés a szöveg témájára 
− Beszédfejlesztés 
− Érzelmi fejlesztés 
− Kedvenc állat vagy növény néhány mondatos bemutatása 
− Egyéni beszámoló a természeti környezetben végzett megfigyelésről 
− Környezet iránti felelősségtudat alakítása, fejlesztése 
− Állatok csoportosítása különféle szempontok szerint (élőhely, táplálék) 
− Lényegkiemelés képessége 
− Szövegben való tájékozódás fejlesztése 
− Ok-okozati összefüggések feltárása tanítói segítséggel 
− Egyszerű grafikus szervezők megismerése 
− Szókincsfejlesztés, szókincsbővítés 
− Belső képalkotás 
− Válogató olvasás 
− Kreativitás, fantázia, képzelet, érzelmi intelligencia fejlesztése érzékszervek 

bevonásával 
− Tanulás tanulása 

 

 FOGALMAK 
ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Településen, település közelében található állat-, növény-, botanikus kert meglátogatása 
● Részvétel természetvédelmi projektben  

 Írás és helyesírás 

 TÉMAKÖR: Írás jelrendszere 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
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A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre 
vonatkozóan is. 

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben és érzékelő 

játékokban; 
− tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold; 
− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, mondatokat 

önállóan leírja; 
− írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Szerialitás (a sorrendiség - szabályszerűségek, ismétlődések) fejlesztése 
− Hallásfejlesztés – beszédhallás fejlesztés 
− Testséma, (szem-kéz koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal 

összehangolása, testrészek) nagymozgások fejlesztése 
− Tapintás, érzékelés fejlesztése 
− Finommotorika fejlesztése 
− Síkbeli tájékozódás fejlesztése 
− Helyes ceruzafogás kialakítása 
− Írástevékenységhez szükséges helyes testtartás kialakítása 
− Írástechnika fejlesztése 
− Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása 
− Nyelvi jelek értelmezési képességének fejlesztése 
− Betű- és hangazonosítás 
− Analizáló-szintetizáló képesség fejlesztése 
− Magyar ábécé írott kis- és nagybetűi és kapcsolásaik 
− 3-4 szóból álló mondatok másolása, írása 

 FOGALMAK 
hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű, vonalrendszer, írásjel, ékezet, 
magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, 
alatta, felette, közötte, mellette stb. 
 

 TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 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.  
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 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz 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. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között; 
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban; 
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával 

megfelelően leírja. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 
− Fonémahallás fejlesztése 
− Vizuális memória fejlesztése 
− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 
− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 
− Helyesírási készség fejlesztése 
− Egyjegyű, kétjegyű, háromjegyű mássalhangzók írása a szavakban 
− A kiejtéssel megegyező rövid (2-3 szótagból álló) szavak helyes leírása; 
− Aktív szókincs fejlesztése 
− Szótagolás, elválasztás 
− Legalább 20 gyakran használt „j”-t és „ly”-t tartalmazó szó (egy- vagy kéttagú 

szavak) helyes leírása  
− 20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”, „ts” betűkapcsolatból származó összeolvadást vagy 

hasonulást tartalmazó szó 
− 4-5 szóból álló mondat leírása 

 FOGALMAK 
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű 
(háromjegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang 
kétféle jelölése 
 

 TÉMAKÖR: A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 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.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot, szót, 

mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg; 
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi, javítja; 
− a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének aktivizálására; 
− megadott szempontok alapján szóban mondatokat alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint az időtartamukat; 
− a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a helyesírás szabályait;  
− a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés alkalmazásával 

megfelelően leírja; 
− a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat hanglejtésének, a beszélő 

szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál. 
− szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír megfigyelés és/vagy diktálás 

alapján. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Ösztönös nyelvtudás formálása 
− Nyelvi tudatosság fejlesztése 
− Önellenőrzés, hibajavítás képessége 
− Hibajavítás szövegminta alapján 
− Helyesírási készség alapozása, differenciált fejlesztése 
− Mondatkezdő nagybetű, mondatzáró írásjelek 
− A kijelentő és kérdő mondatok 
− Megfigyelt és gyakran használt szavakban a „j” hang helyes jelölése 

 FOGALMAK 
betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kisbetű, 
nagybetű 
 

 TÉMAKÖR: Kisbetű – nagybetű 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
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− élethelyzetnek megfelelően, kifejezően, érthetően kommunikál; 
− biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző betűkkel kezdődő 

szavakat betűrendbe sorol. A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen 
való kereséskor is; 

− felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy segítséggel helyesen 
leírja az élőlények, tárgyak 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 
− Élőlény, tárgy neve 
− Több hasonló élőlény, tárgy neve és helyesírása 
− Saját nevek helyesírása (egyszerű személynevek, állatnevek, helynevek) 
− Mondatkezdő nagybetű 

 FOGALMAK 
kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló név, saját név, 
önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév 

 TÉMAKÖR: A magyar ábécé – a betűrend 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét; 
− az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a rendezett írásképre, 

esztétikus füzetvezetésre; 
− törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására; 
− a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat, szószerkezeteket, egyszerű 

mondatokat önállóan leírja; 
− érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően kommunikál; 
− ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az ismeretei bővítéséhez, 

rendszerezéséhez; 
− biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és különböző 

betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol. Az erre vonatkozó szabályokat 
alkalmazza digitális felületen való kereséskor is; 
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− feladatvégzés során társaival együttműködik; 
− írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és javítja. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol; 
− segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat; 
− megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
− különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű betűk között, és írásban 

pontosan jelöli ezeket a tanult szavakban. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Hang- és betűanalízis, analizáló képesség fejlesztése 
− Fonémahallás fejlesztése 
− Vizuális memória fejlesztése 
− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetéséhez, szótagoláshoz) 
− Beszéd- és artikulációs képesség fejlesztése 
− Helyesírási készség fejlesztése 
− Aktív szókincs fejlesztése 
− A nyomtatott és írott magyar ábécé kis- és nagybetűi 
− A betűrend, a különböző betűvel kezdődő szavak betűrendbe sorolása 

 FOGALMAK 
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű mássalhangzó, 
háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű 
mássalhangzó, rövid magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár, 
„j” hang kétféle jelölése 
 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

● Könyvtárlátogatás 

 TÉMAKÖR: Hangok időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül 
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a 
második tanév vége.  

 TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 
 

− kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál; 
− 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. 

 
 

249



A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
− megfigyeli és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a magánhangzókat és a 

mássalhangzókat, valamint időtartamukat; 
− a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen alkalmazza a tanult 

szavakban. 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  
− Fonémahallás fejlesztése 
− Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid hangok megkülönböztetése) 
− Szókincsfejlesztés 
− Artikuláció fejlesztése 
− Beszédfejlesztés 
− Helyesírási készség fejlesztése 
− Jellegzetes, csak magánhangzók vagy mássalhangzók időtartamában eltérő szavak 

helyesírása 

 FOGALMAK 
mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam 
 

A fejlesztés várt 
eredményei a 
második 
évfolyam végén 
 

A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 
alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  
Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 
A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.  
Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és 
köszöntésének udvarias nyelvi formáit.  
Legyen képes összefüggő mondatok alkotására.  
Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. 
Szöveghűen mondja el a memoritereket. 
Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő számú 
szókinccsel.  
Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően 
olvasson fel.  
Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  
Írása legyen rendezett, pontos. 
Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint 
idézze fel és alkalmazza a helyesírási szabályokat a begyakorolt 
szókészlet szavaiban.  
Jelölje helyesen a j hangot 20 begyakorolt szóban.  
Helyesen válassza el az egyszerű szavakat. 
Legyen tisztában a tanulás alapvető céljával, ítélőképessége, erkölcsi, 
esztétikai és történeti érzéke legyen az életkori sajátosságoknak 
megfelelően fejlett.  
Legyen nyitott, motivált az anyanyelvi képességek fejlesztése területén. 

 

Minimum 
követelmény 

 A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció 
alapvető szabályaival, alkalmazza őket.  

 Értse meg az egyszerű szövegeket.  
 A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
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 Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának 
és köszöntésének udvarias nyelvi formáit. 

 Ismerje az olvasás technikáját, rövid szövegeket tudjon értelmezni. 
Kapcsolódó kérdésekre válaszoljon értelemszerűen.   

 Szöveghűen mondjon el 2-3 memoritert. 
 Mondatok nyomtatottról másolását kevés (2-3) hibával legyen képes 

megoldani.  
 Legyen képes 2-3 mondat önálló megfogalmazására. 
 Írása legyen rendezett. 
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Matematika 
Célok és feladatok 

 
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati 
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai 
készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy 
a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól 
megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben 
hosszútávon használható tudásukat.  
A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi 
tevékenységek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a 
későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában 
megjelenő szimbolikus gondolkodásra.  
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 
 
A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók 
ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb 
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha 
nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek 
vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész 
tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.  
 
A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését 
segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli 
kifejezőkészség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak, 
például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan 
segítünk egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének 
megértését, a matematikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai 
gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A 
matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a 
nyelvtani kapcsolatok helyes értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton 
alapozunk. 
 
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási 
szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai 
jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a 
műveletek, a problémamegoldás gyakorlására. 
 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése 
szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos 
játékoknak. Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök, 
újabb elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért, 
mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok 
keresésére, megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt 
szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg 
is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új 
fogalmakat, beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe. 
Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind 
szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával, 
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tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas 
maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán 
megértésre kerüljenek, elmélyüljenek. 
Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert 
törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is 
fontos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei 
során, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok 
különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál, 
illetve mindezen területek összekapcsolásakor. A tanulók a sokféle formában megjelenő 
közös jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját. A konkrét tevékenységek 
csak lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani, 
ami egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott 
kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A 
kerettantervben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a 
tanulóktól.  
 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés 
fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes 
módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre, 
problémamegoldásra és a gyakorlásra. 
 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a 
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 
 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás 
során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több 
lehetséges megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a 
gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. 
Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes 
témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán 
komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése, 
vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot 
megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a 
gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet. A javasolt minimális 
óraszám tehát nem jelenti azt, hogy a témakört egymás utáni órákon kell feldolgozni, és azt 
sem, hogy az adott óraszám alatt egy-egy témakör lezárásra kerül. Az egyes témaköröknél 
megjelenő javasolt minimális óraszám inkább csak a tananyagelosztás időbeli arányaira 
igyekszik rámutatni, ugyanakkor nem jelöli ki az egyes témakörök fontossági sorrendjét. 
Azonban azoknál a témaköröknél, ahol kifejezetten fontosnak tartottuk, hogy minden órának 
részét képezzék, ott a javasolt óraszám mellett külön is feltüntettük: „A témakör tartalma 
további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg!” 
 

 
Az értékelés elvei és eszközei 

 
A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. A folyamatos, fejlesztő 

célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára munkájának eredményességéről, 
rendszeres tanulásra ösztönöz. 
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A tanév eleji diagnosztikus felmérés segíti a tanítót a tanulók előzetes ismereteinek 
feltérképezésében, útmutatást ad a tanulócsoportra szabott tanítási módszerek, eljárások 
kiválasztásában. 

Témákat lezáró írásbeli felmérések tájékoztatják a tanítót, a tanulót és a szülőt a tanuló 
teljesítményéről a helyi tantervben rögzített követelményekhez viszonyítva. 

A tanév végi felmérés megmutatja az adott évfolyamon elsajátított ismeretek mennyiségét 
és minőségét. 
Az értékelés kiemelt szempontjai: 
 – a tanulók önmagukhoz mért fejlődése,  
 – az alapvető készségek, képességek fejlettségi szintje,  
 – tárgyi tevékenységben való jártasság,  
 – tanult műveletek értelmezése,  
 – a tanult számolási eljárások ismerete és alkalmazása.  
 

A tankönyvválasztás szempontjai 
 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 
szempontokat veszik figyelembe:  
 – a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  
 – a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 
 – a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra a tanév(ek) során; 
 – a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének 

fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 
állapotának megóvására; 

 – segítse a helyes tanulási szokások, az önálló ismeretszerzés képességének kialakítását; 
 – biztosítson lehetőséget a mennyiségi és minőségi differenciálásra egyaránt; 
 – változatos feladatokon keresztül szemléltesse a matematika szerepét a mindennapi életben; 
 – alakítsa ki az önellenőrzés igényét; 
 – ábraanyaga, betűmérete igazodjon az életkori sajátosságokhoz; 
 – felépítése (témák, feladattípusok) logikus, könnyen követhető legyen; 
 – feladatrendszere változatos legyen tartalom, típus, nehézségi fok és funkció tekintetében. 
 – A tankönyv önmagában kiszolgálja az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak tanítását. 
 
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, feladatgyűjtemény, gyakorló); 
 – 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; 

Javasolt taneszközök a Kerettanterv követelményeihez: 

 – A Sokszínű matematika tankönyvcsalád 1–4. évfolyam számára szóló könyvei, tanári 
segédletei.  
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   A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

1.évfolyam 5 180 

2. évfolyam 5 180 

3.évfolyam 5 180 

4.évfolyam 5 180 
 

a. 1–2. 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, 
megerősítésére, ami által a hátrányokkal induló tanulók is sikeresen felzárkózhatnak. 

A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és 
változatos tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy tervezéskor 
egységes szemlélettel kell tekinteni az összes tanulási területre. Egyéni tempóban, sokféle 
érzékelésre támaszkodva, mozgásokkal és manuálisan összekapcsolható tevékenységekkel 
indulnak el a tanulók az ismeretszerzés útján. 

A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos 
fejlesztéssel. 

Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek, 
elkezdődhet a szám- és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és 
leszámlálásokkal, mondókázásokkal, változások megfigyelésével. A tanulók érettségéhez, 
képességeihez igazodó differenciált tanítási, értékelési módszerek megválasztásával valósul 
meg a tervezés, melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a lemaradók és a 
tehetségesebbek gondozása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges módja a 
digitális eszközökön való játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított 
eszközhasználat. 

Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti 
a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek, 
fejlődési tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb 
időintervallumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók 
figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi. 

A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények 
elérésének útját és megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a konkrét 
tárgyi tevékenységek során szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső reprezentációkat. A 
tevékenységekben szereplő tárgyi valóság képezi az absztrakt fogalmak tartalmát, és az ott 
átélt kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A saját testi mozgások, a hétköznapi 
életben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló matematikai eszközök 
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(például: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt nyújtanak a cselekvő 
tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában. 

Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok 
nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a 
számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az 
összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A fejben 
számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát engedhetjük addig, 
ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul. 

Az 1-2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 272 óra. A témaköröknél megadott 
óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált 
fejlesztést (felzárkóztatást, tehetséggondozást), a játékos gyakorlást és az értékeléseket is. 

 

1. évfolyam 
Az 1–2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 8 
Rendszerezés, rendszerképzés 8 
Állítások 8 
Problémamegoldás 8 
Szöveges feladatok megoldása 11 
Szám és valóság kapcsolata 19 
Számlálás, becslés 12 
Számok rendezése 12 
Számok tulajdonságai 18 
Számok helyi értékes alakja 10 
Mérőeszköz használata, mérési módszerek 20 
Alapműveletek értelmezése 20 
Alapműveletek tulajdonságai 16 
Szóbeli számolási eljárások 20 
Fejben számolás 18 
Alkotás térben és síkon 8 
Alakzatok geometriai tulajdonságai 12 
Transzformációk 6 
Tájékozódás térben és síkon 8 
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 18 
Adatok megfigyelése 6 
Valószínűségi gondolkodás 6 

Összes óraszám: 272 
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Szabadon felhasználható, szabadon tervezhető óra témakörébe épül a differenciált 
fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás, a játékos gyakorlás és az értékelés. 

 Heti óraszám Éves óraszám 

1. évfolyam 5 180 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  1. osztály 

Témakör neve Óraszám   

1. évfolyam 

Válogatás, halmazok alkotása, 
vizsgálata 

4 

Rendszerezés, rendszerképzés 4 
Állítások 4 
Problémamegoldás 5 
Szöveges feladatok megoldása 10 
Szám és valóság kapcsolata 10 
Számlálás, becslés 12 
Számok rendezése 8 
Számok tulajdonságai 10 
Számok helyi értékes alakja 6 
Mérőeszköz használata, mérési 
módszerek 

10 

Alapműveletek értelmezése 18 
Alapműveletek tulajdonságai 10 
Szóbeli számolási eljárások 15 
Fejben számolás 14 
Alkotás térben és síkon 4 
Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 
Transzformációk 3 
Tájékozódás térben és síkon 8 
Összefüggések,kapcsolatok, 
szabályszerűségek felismerése 

11 

Adatok megfigyelése 4 
Valószínűségi gondolkodás 4 
                                       Összes 
óraszám: 

180 
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TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 
 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 érzékelhető tárgyakat, 
dolgokat, helyzeteket, jeleket; 

 játékos feladatokban személyeket, 
tárgyakat, számokat, formákat néhány 
meghatározó tulajdonsággal jellemez; 

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt 
tárgyakat, személyeket, dolgokat, és 
ezek jellemző tulajdonságait, 
elrendezését, helyzetét; 

 válogatásokat végez saját szempont 
szerint személyek, tárgyak, dolgok, 
számok között; 

 felismeri a mások válogatásában együvé 
kerülő dolgok közös és a 
különválogatottak eltérő tulajdonságát; 

 folytatja a megkezdett válogatást 
felismert szempont szerint; 

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, 
számok közül kiválogatja az adott 
tulajdonsággal rendelkező összes 
elemet; 

 megnevezi egy adott tulajdonság szerint 
ki nem válogatott elemek közös 
tulajdonságát a tulajdonság tagadásával; 

 barkochbázik valóságos és elképzelt 
dolgokkal is, kerüli a felesleges 
kérdéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tárgyak, dolgok felismerése különféle 

érzékszervekkel, más érzékszervek 
kizárásával, például csak hallással, csak 
tapintással 

 Tárgyak, dolgok tulajdonságainak 
felismerése különféle érzékszervekkel, 
mások kizárásával 

 Két vagy több dolog különbözőségének 
és azonosságának felismerése egy vagy 
több szempont alapján 

 Közös tulajdonságok megfigyelése 
személyeken, tárgyakon, képeken, 
alakzatokon, jeleken 

 A tulajdonságok változásának 
felismerése 

 

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 
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TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 
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 tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” és a logikai 
„és” szavakat, valamint a velük azonos 
értelmű kifejezéseket; 

 keresi az okát annak, ha a halmazábra 
valamelyik részébe nem kerülhet 
egyetlen elem sem; 

 adott elemeket elrendez választott és 
megadott szempont szerint is; 

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 

 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 
 „Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása rendszerezés segítségével 
 Barkochba játék különféle logikai készleteken többféle szabály szerint, például egyszerű 

barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem egyszerre történő kitalálására, 
kapcsolati barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása hazudósan is 

 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek kirakása 
 Többgombócos fagylaltok összeállítása színes korongokkal 
 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes rudakból 
 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal 
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TÉMAKÖR: Állítások  
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 
„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 
köztük…”, „egyik sem…” és a velük 
rokon jelentésű szavakat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes 
részeibe kerülő elemek közös, 
meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” és a logikai 
„és” szavakat, valamint a velük azonos 
értelmű kifejezéseket; 

 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, 
számokat, utasítást, adott helyzetre 
vonatkozó megfogalmazást; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Konkrét tevékenységekhez kapcsolt 

köznyelvi és matematikai tartalmú 
kijelentések, állítások megfogalmazása 
adott helyzetről, személyekről, 
tárgyakról, dolgokról, képről, történésről, 
összességekről szabadon és irányított 
megfigyelések alapján 

 Egyszerű, lezárt hiányos állítások 
igazságának megítélése 

 

FOGALMAK 
igaz-hamis 

Javasolt tevékenységek 
 „Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy alkotást 

(tárgyakból, színes rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más ne láthassa; ezután 
az alkotásról mond mondatokat, ami alapján a többieknek is ugyanazt kell létrehozniuk; 
lehet kérdezni, ha nem elegendő a megadott információ; ha mindenki kész, ellenőrzik az 
alkotásokat 

 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból, formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire 
igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új elemmel, majd új igaz állítás 
megfogalmazása az új halmazra, és így tovább 
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TÉMAKÖR: Problémamegoldás  
ÓRASZÁM: 5 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;  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Hétköznapi helyzetekben, tevékenységek 

során felmerülő problémahelyzetben 
megoldás keresése 

 Megfogalmazott probléma értelmezése 
tevékenységgel, megjelenítéssel 

 Tevékenységgel, megjelenítéssel 
értelmezett probléma megoldása 

 

Fogalmak 
Nincs új fogalom. 

Javasolt tevékenységek 
 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy csoportban: a tanító egy bolt 

kirakatát rendezi be (valós tárgyakkal vagy képekkel), és megadja a termékek árait; a 
tanulók a kirakatot nézve vizsgálják a termékeket és azok árait, boltost és vevőt 
választanak, vásárolnak játékpénzekkel, adott feltételnek megfelelő különféle 
kifizetéseket gyűjtenek 

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban 
 Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal, eszközökkel, például „kecske-farkas-

káposzta”; „öntögetések”; „helycserélések” 
 Origamik készítése 
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TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 
ÓRASZÁM: 10 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 szituációt; 

 szöveges feladatokban megfogalmazott 
hétköznapi problémát megold 
matematikai ismeretei segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével 
megold egyszerű szöveges feladatokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a 
keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 választ fogalmaz meg a felvetett 
kérdésre; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Elmondott történés, helyzet értelmezése 

közösen eljátszással; megjelenítése 
kirakásokkal, rajzokkal 

 Elmondott szöveges feladatok 
értelmezése közösen eljátszással, 
megjelenítése kirakásokkal, rajzokkal 
tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok olvasása, 
értelmezése, eljátszása, megjelenítése 
kirakásokkal, rajzokkal tanítói 
segítséggel 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok 
kiemelése tanítói segítséggel 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok 
azonosítása tanítói segítséggel 

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” 
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TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 
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 elemszámával kapcsolatban, 
valamint a kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora relációkat a megismert 
mennyiségekkel (hosszúság, tömeg, 
űrtartalom, idő, terület, pénz) 
kapcsolatban 20- számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő 
kifejezéseket a természetes számok 
körében; 

 helyesen használja a mennyiségi 
viszonyokat kifejező szavakat 

A témakör tanulása eredményeként a 
tanuló: 
 kis darabszámokat ránézésre felismer 

többféle rendezett alakban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, 

űrtartalom, idő, pénz) összemérése, 
összehasonlítása: kisebb, kevesebb, 
nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

 A mennyiség, darabszám 
megmaradásának érzékszervi 
tapasztalatok során történő tudatosítása 

 Halmazok elemszám szerinti 
összehasonlítása párosítással (egy-egy 
értelmű leképezéssel): több, kevesebb, 
ugyanannyi relációk felismerése, 
megnevezése 20-as számkörben 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal 
vagy a <, >, = jelekkel 

 Szám jelének hozzákapcsolása az 
ugyanannyi viszonyban lévő 
mennyiségekhez 20-as számkörben 

 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 
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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 

kezedbe fogd a sötétkék rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat, rövidebbet, 
ugyanolyan hosszút!”, „Csukott szemmel döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik 
vastagabb!”, „Melyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott szemmel, hallás alapján 
döntsd el, hogy melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!” 

 „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket 
ejtünk; „Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket 
csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?”  

 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 dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken összesen 7 pötty van 
 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról” 
  „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a felső nyílásán bedobott apró 

tárgyakkal (például babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő elválasztók 
segítségével felbontja kisebb számokra 

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé bontásáról, például 6 kék 
korong és 0 piros, jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így tovább 

 Szőnyegezések színes rudakkal  

 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 megszámlál és leszámlál a 20-as 

számkörben; oda-vissza számlálás 
 ismeri a következő becslési 

módszereket: közelítő számlálás, 
közelítő mérés 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Meg- és leszámlálások egyesével 
 Meg- és leszámlálások valahányasával, 

például kettesével, tízesével, ötösével, 
négyesével, hármasával oda-vissza 20-as 
számkörben eszközökkel (például: 
hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, 
mennyiségek becslésével kapcsolatban, 
20-as számkörben 

 Becslés szerepének megismerése 

FOGALMAK 
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számlálás, becslés 

Javasolt tevékenységek 
 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés számlálással, például „Hány lépés a 

tanteremtől az ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány harapással lehet 
megenni egy almát?” 

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps 
hátul, ugrás, dobbantás 

 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a 
játékosokat, hogy lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például 
„Anna, lépj hozzám 5 egyforma lépéssel!” 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú 
gyöngyöt minél gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet 
összevissza vagy kettesével, ötösével, ... csoportosítva, 10-es, 20-as számkörben 
tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 
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TÉMAKÖR: Számok rendezése 
ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 nagyság szerint sorba rendez számokat, 

mennyiségeket; 
 megtalálja a számok helyét, közelítő 

helyét egyszerű számegyenesen, a 
számegyenesnek ugyanahhoz a 
pontjához rendeli a számokat különféle 
alakjukban, a 20-as számkörben; 

 megnevezi a 20-as számkör számainak 
egyes, szomszédjait 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok nagyság szerinti 

összehasonlítása bontott alakban is: 
melyik nagyobb, mennyivel nagyobb 

 Mennyiségi viszonyok jelölése nyíllal 
vagy a <, >, = jelekkel 

 Sorszámok ismerete, alkalmazása 
 Számvonal, számegyenes alkotása, 

rajzolása, a számok helyének jelölésével 
20-as számkörben 

 Leolvasások a számegyenesről tanítói 
segítséggel   

 Számok, műveletes alakban megadott 
számok (például: 2+3; 10-3) helyének 
megkeresése a számegyenesen 20-as 
számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti 
sorba rendezése 

 Számok egyes, tízes szomszédainak 
ismerete, megnevezése 20-as 
számkörben 

FOGALMAK 
sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes 
számszomszéd, tízes számszomszéd 

Javasolt tevékenységek 
 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon növekvő, majd csökkenő sorban 

végigugrálás 
 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 
megfelelően foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő sorrendben 

 Számvonal alkotása, például különféle színű gyufaskatulyákból, gyöngyökből 
 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5-ös vagy 10-es váltakozásban) 
 Lépkedések különféle, változatosan alkotott számvonalakon 
 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 
 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki hányadik sorát olvassa egy versnek 
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TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 
ÓRASZÁM: 10 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, például: 7+8, 21-6, 3·5 
 Párosság és páratlanság fogalmának 

alapozása tevékenységgel: párosítással és 
két egyenlő részre osztással 

 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 
4, 5… egyenlő darabszámú csoportból 
kirakható számok megfigyelése 
különféle eszközökkel végzett 
csoportosítások, építések során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, 
például: adott számnál nagyobb, kisebb 
valamennyivel, adott számnak a 
többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak 
megfigyelése: számjegyek száma, 
számjegyek egymáshoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, 
egymáshoz való viszonyuk kifejezése 
kitalálós játékokban 

 Számjelek olvasása, írása 
FOGALMAK 
számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból 
 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról vagy a gyerekek saját készítésű 

számképeiről, pöttyöskártyáiról 
 „Korongforgatás” 
 Szőnyegezések színes rudakkal 
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TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 
ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 érti a számok tízesekből és egyesekből 

való épülését, tízesek és egyesek 
összegére való bontását; 

 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, 
valódi értékét; 

 helyesen írja és olvassa a számokat a 
tízes számrendszerben 20-ig. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Csoportosítások, valahányasával 

különféle eszközökkel, például apró 
tárgyakkal, tojástartóval, színes rudakkal, 
pénzekkel, abakusszal 

 Mérések különböző egységekkel 
 Számok tízesekre és egyesekre bontott 

alakjainak előállítása és felismerése csak 
helyi érték szerint rendezett alakban  

- Számok írása, olvasása számrendszeres, 
azaz helyi értékes alakjukban, 100-as 
számkörben 

FOGALMAK 
csoportosítás, beváltás, bontott alak, tízes, egyes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában 
 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával 
 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 
 Csoportosítások rajzolt képeken 
 Játék logikai készlettel: csoportosítás 
 Tevékenységek Dienes-készlettel 
 Ismerkedés a szorobánnal 

 

TÉMAKÖR: Mérőeszköz használata, mérési módszerek 
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, űrtartalmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési 
módszereket, használ skálázott 
mérőeszközöket, helyes képzete van a 
mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az 
űrtartalommérés és a tömegmérés 
szabványegységei közül a következőket: 
m; l; kg; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Változatos mennyiségek érzékszervi 

összehasonlítása 
 Változatos mennyiségek közvetlen 

összemérése 
 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 
 Mérőszám fogalmának megértése  

268



 ismeri az időmérés szabványegységeit: 
az órát, a napot, a hetet, a hónapot, az 
évet; 

 ismer hazai pénzcímleteket 20-as 
számkörben; 

 

 Mennyiségek összehasonlítása; 
mennyivel nagyobb mennyiség, 
mennyivel kisebb mennyiség 

 Mennyiségek becslése, megmérése, 
kimérése szabványmértékegységek közül 
a következőkkel: m; l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a 
szabványmértékegységek nagyságáról 

 Szabványos mérőeszközök használata 
 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok 

megismerése; időbeli relációt tartalmazó 
szavak értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: 
óra, 

 Egész órák leolvasása különféle analóg és 
digitális órákról 

 Különböző hazai pénzek címleteinek 
megismerése 20-as számkörben, 
szituációs játékokban 

FOGALMAK 
összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, 
tömeg, idő, m, l, kg, óra, nap, hét, hónap, év 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Különböző hangok összehasonlítása, például „Melyik hang hosszabb-rövidebb, 

magasabb-mélyebb, hangosabb-halkabb?” 
 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök, gesztenyék tömegének összehasonlítása 

érzésre két kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel 
 Vállfamérleg és színes rudak segítségével különböző tömegek összemérése, a kettő közti 

különbség meghatározása 
 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel 
 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma színes rudakkal 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 
ÓRASZÁM: 18 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, 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Összeadás és kivonás értelmezései 

darabszám és mérőszám tartalommal 
valóságos helyzetekben, 
tevékenységekkel, képpárokkal, 
képekkel, történetekkel  

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 
hozzáadás és elvétel 
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 helyesen használja a műveletek jeleit; 
 megérti a következő kifejezéseket: 

tagok, összeg, kisebbítendő, kivonandó, 
különbség, 

 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; 

 

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 
egyesítés, és mint az egészből az egyik 
rész meghatározása 

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 
összehasonlítás: valamennyivel 
kevesebb, valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése, mint különbség 
kifejezése 

 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, egyenlő részekre osztás, művelet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének lejátszása konkrét dolgokkal, például 

gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel 
 Összeadás, kivonás kirakása univerzális modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, 

színes rudakkal 
 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal 

vállfamérlegen 
 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 
 Valós dolgok számának megállapítása, például azonos állatok lábainak száma 
 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 
 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 
 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 
ÓRASZÁM: 10 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; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Műveleti tulajdonságok megfigyelése 

változatos tevékenységek alapján: tagok, 
tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága; összeg, különbség  

 A megértett műveleti tulajdonságok 
alkalmazása számolási eljárásokban, 
szöveges feladatokban, ellenőrzésnél 
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 alkalmazza a műveletekben szereplő 
számok (kisebbítendő, kivonandó és 
különbség; tagok és összeg;) 
változtatásának következményeit. 

 

 Hiányos műveletek és műveletsorok 
megoldása az eredmény ismeretében 20-
ig 

 Műveletekben szereplő számok 
változtatása közben az eredmény 
változásának megfigyelése 

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” 

 

TÉMAKÖR: Szóbeli számolási eljárások 
ÓRASZÁM: 15 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 
eredményt; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számolási eljárások a műveletek 

értelmezései alapján 20-as számkörben 
 Számolási eljárások szám- és műveleti 

tulajdonságok felhasználásával 20-as 
számkörben 

 Bontások és pótlások alkalmazása 
 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 

 hozzáadása, elvétele 
 Különféle számolási eljárások 

megismerése és a tanuló számára 
legkézenfekvőbb kiválasztása, 
begyakorlása,  

FOGALMAK 
Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való 
hozzáillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9 hozzáadása és elvétele; az analógiák 
megfigyelése 

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével 
 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?” játékos feladat párban 
 Számképek felidézése, számok különböző tagolásainak megválasztása számolási 

eljárások során 
 Tojástartóval a 10-re pótlás és tízesátlépés lejátszása 

 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 
ÓRASZÁM: 14 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; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Fejben számolás egyes lépéseinek 

megértése, begyakorlása eszközökkel; az 
eszközök szükség szerinti használata 
feladatok megoldása során 

 Fejben számolás 20-as számkörben 
  

FOGALMAK 
kerek tízes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Boltos játék” 
 „Számfuttatás” játék 
 Láncszámolások 
 Egy képről többféle művelet olvasása 

 

TÉMAKÖR: Alkotás térben és síkon 
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; 
 sormintát folytat; 
 alkotásában követi az adott feltételeket; 
 síkidomokat felismer  
 szimmetrikus alakzatokat hoz létre 

térben, síkban különböző eszközökkel; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Építés térbeli építőelemekből, testekből 

szabadon, másolással, megadott feltétel 
szerint 

 Síkbeli alkotások szabadon, másolással, 
megadott feltétel szerint: kirakások 
mozaiklapokkal, nyírás, tépés, hajtogatás, 
alakzatok határvonalainak elkészítése 
pálcákból, rajzolás (szabad kézzel, 
vonalzóval, alaklemezzel) 

 Sorminták, terülőminták kirakása és 
folytatása síkban, térben 
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felismeri a szimmetriát valóságos 
dolgokon, síkbeli alakzatokon. 

 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása 
térben és síkban (például: építéssel, 
kirakással, nyírással, hajtogatással, 
festéssel), és szükség szerint a szimmetria 
meglétének ellenőrzése választott 
módszerrel (például: tükör, hajtogatás) 

FOGALMAK 
Szimmetrikus  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Színes rudakból, legóból, építőkockákból, dobozokból, hengerekből (például vécépapír 

guriga) városépítés, várépítés 
 Kirakások mozaiklapokból, logikai készlet elemeiből 
 Rövid ideig látott képről másolat készítése a vizuális memória fejlesztésére 
 „Telefonos játék” 
 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való nyírással 
 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező síkidomok 

számának és alakjának vizsgálata 
 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 
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 érzékelhető 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 tulajdonságok szerint a 
gyűjtött, megalkotott testeket, 
síkidomokat;  

 megnevezi a sík és görbült felületeket, az 
egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat 
tapasztalati ismeretei alapján; 

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”  

 Válogatások előállított vagy megadott 
síkidomok között szabadon 

 Síkbeli alakzatok jellemző 
tulajdonságainak keresése, megfigyelése, 
megnevezése: egyenes vagy görbe 
határvonalak, „lyukasság”, „tükrösség” 

 Háromszögek, négyszögek, körlapok 
felismerése, kiválogatása, megnevezése 
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 megnevezi a háromszögeket, 
négyszögeket, köröket; 

 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus 
és tükrösen nem szimmetrikus síkbeli 
alakzatokat;  

A témakör tanulása eredményeként a 
tanuló: 
 különbséget tesz testek és síkidomok 

között; 
FOGALMAK 
test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, lap, körlap, háromszög, 
négyszög, téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami lehetőséget ad több szempont szerinti 

válogatásra (például: anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk szerint); a figyelem 
ráirányítása a tárgyak alakja szerinti válogatásokra 

 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása, például plüssmackó, gumilabda, olló, 
dobókocka, kulcs; a körülrajzolások tapasztalatainak megbeszélése 

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső játékok kézbe fogható tárgyakkal, 
testekkel; letakart tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva; hétköznapi tárgyakról készült 
fotókkal 

 Négyszögek készítése szívószálból, annak megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága 
nem határozza meg az alakot 

 Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával megadott minta alapján  

TÉMAKÖR: Transzformációk 
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; 

 ellenőrzi a tükrözés helyességét tükör 
vagy másolópapír segítségével; 

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 

 Síkbeli alakzatok tükörtengelyeinek 
keresése tükörrel, hajtogatással 

 

FOGALMAK 
tükörkép, tükörtengely, 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a másik pedig a tükörkép 

274



 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz egyszerre ugyanazt csinálja egymás 
tükörképeként 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír 
szétnyitása 

 Összehajtott papírból alakzat kivágása 
 

TÉMAKÖR: Tájékozódás térben és síkon 
ÓRASZÁM: 8 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 helyesen használja az irányokat és 

távolságokat jelölő kifejezéseket térben 
és síkon; 

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: 
bejárt útvonalon visszatalál adott helyre, 
adott utca és házszám alapján megtalál 
házat;  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Irányokat, távolságokat jelölő szavak 

jelentésének megismerése térben és 
síkban tevékenységekkel és játékos 
szituációkkal 

 Tájékozódást segítő játékok, 
tevékenységek nagymozgásokkal 

 Útvonalak bejárása utánzással; az útvonal 
tudatosítása 

 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 
 Téri tájékozódás mozgással, tárgyak 

mozgatásával  
 Függőleges és vízszintes síkon való 

tájékozódás tárgyak elhelyezésével, 
mozgatásával, például „fölé”, „alá” 
többféle értelmezése 

 Térbeli és síkbeli elhelyezkedést kifejező 
szavak jelentésének megismerése játékos 
tevékenységekkel 

 Irány és állás megfigyelése, követése az 
olvasáshoz, íráshoz kapcsolódva 

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 

különbségek megtalálása 
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TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 
ÓRASZÁM: 11  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 
közötti egyszerű viszonyokat, 
kapcsolatokat; 

 összefüggéseket keres sorozatok elemei 
között;  

 megadott szabály szerint sorozatot alkot; 
 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel 

kirakott periodikus sorozatokat folytat; 
 elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, 

napszakokat egymás után, tetszőleges 
kezdőponttól is; 

 felismer kapcsolatot elempárok, 
elemhármasok tagjai között; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adott viszonyban lévő, adott összefüggésnek 

megfelelő párok keresése 
 Személyek, tárgyak, dolgok, számok, testek, 

síklapok között megjelenő kapcsolatok 
megfigyelése, felfedezése 

 Számpárok, számhármasok közötti 
kapcsolatok felfedezése, jellemzése 

 A problémákban szereplő adatok 
viszonyának felismerése, például: időrend, 
nagyságviszonyok, változások, egyenlőségek 

 Megfigyelt kapcsolatok megfordítása, 
például Anna alacsonyabb, mint Berci, Berci 
magasabb, 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 

FOGALMAK 
szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas 
Javasolt tevékenységek 
 Kakukktojás-kereső játékok 
 „Mi változott?” játék 
 Ismétlődő mozgásos cselekvések, például tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, 

guggolás, tapsolás, dobolás, dobbantás, koppantás, ugrás, guggolás... 
 Alakzatokkal kirakott periodikus sorozat lejátszása, például 2 háromszög, 1 kör ismétlődik; a 

háromszögre tapsolunk, a körre dobbantunk 
 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 
 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például: szülő-gyerek, testvér, osztálytárs; alacsonyabb, 

magasabb, egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős 
 Több gyerek közötti kapcsolati háló megjelenítése rámutatással; a mutatás lejegyzése nyilakkal; 

például mindenki mutasson az idősebbre 
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TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 adatokat gyűjt a környezetében; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Minőségi és mennyiségi tulajdonsággal 

kapcsolatos adatok megfigyelése, 
gyűjtése, rögzítése 

FOGALMAK 
adat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Tornasor” játék: a tanulók oszlopokba rendeződnek valamilyen szempont szerint, 

például ki melyik hónapban, évszakban született; mekkora a lábmérete, kisujj mérete; 
hány betűből áll a neve 

 Versenyek eredményének feljegyzése, például „Ki tud több gyufaszálat egyesével 
felvenni a földről egy perc alatt?”; a versenyzők eredményének rögzítése négyzethálós 
papíron 

TÉMAKÖR: Valószínűségi gondolkodás 
 ÓRASZÁM: 4 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 valószínűsége 
között jól belátható a különbség; 

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 

 

FOGALMAK 
véletlen; „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” esemény; tipp 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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 „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 
csoportosításuk (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. 

 
 
A fejlesztés várt minimum eredményei az 1. évfolyam végén: 

 

1. Válogatás, halmazok alkotása, 
vizsgálata 

-válogatásokat végez saját szempont szerint 
személyek, tárgyak, dolgok, számok között 
-folytatja a megkezdett válogatást felismert 
szempont szerint 
-megfogalmaz adott halmazra vonatkozó 
állításokat 
-megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás 

igaz-e vagy hamis 
2. Rendszerezés, rendszerképzés -adott elemeket elrendez választott és megadott 

szempont szerint is 
-sorba rendezett elemek közé elhelyez további 
elemeket a felismert szempont szerint 

3. Állítások -tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, 
utasítást, adott helyzetre 
vonatkozó megfogalmazást 
-hiányos állításokat igazzá tevő elemeket válogat 
megadott alaphalmazból 
-példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján 
matematikai állítások alátámasztására 

4. Problémamegoldás -a tevékenysége során felmerülő 
problémahelyzetben megoldást keres 
-az értelmezett problémát megoldja 
-megoldását értelmezi, ellenőrzi 

5. Szöveges feladatok megoldása - értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges 
feladatban megfogalmazott hétköznapi szituációt 
-szöveges feladatokban megfogalmazott 
hétköznapi problémát megold matematikai 
ismeretei segítségével 
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-tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold 
egyszerű, következtetéses szöveges feladatokat 
-az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol 
jól megismert matematikai modellt 
-választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre 

6. Szám és valóság kapcsolata - helyesen alkalmazza a feladatokban a több, 
kevesebb, ugyanannyi fogalmakat 20-as 
számkörben 
-helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a 
„valamennyivel” több, kevesebb fogalmakat 

7. Számlálás, becslés - megszámlál és leszámlál adott (alkalmilag 
választott vagy szabványos) egységgel meg- és 
kimér, oda-vissza számlál a 20-as számkörben 

8. Számok rendezés -nagyság szerint sorba rendez számokat, 
mennyiségeket 
-megadja és azonosítja számok sokféle műveletes 
alakját 
-megtalálja a számok helyét számegyenesen, a 
számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli 
a számokat különféle alakjukban, a 20-as 
számkörben 
-megnevezi a 20-as számkör számainak egyes 
szomszédjait 

9. Számok tulajdonságai - számokat jellemez tartalmi és formai 
tulajdonságokkal 
- helyesen írja az arab számjeleket 
- ismeri a római számjelek közül az I, V, X 
jeleket, 

10. Számok helyi értékes alakja - érti a számok tízesekből és egyesekből való 
épülését, tízesek és egyesek összegére való 
bontását 
- helyesen írja és olvassa a számokat a tízes 
számrendszerben 20-ig 

11. Mérőeszköz használata, mérési 
módszerek 

- helyesen használja a hosszúságmérés, az 
űrtartalommérés és a tömegmérés 
szabványegységei közül a következőket: m, dm, 
dl, l, kg 
- ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, 
a napot, a hetet, a hónapot, az évet 

12. Alapműveletek értelmezése - helyesen értelmezi a 20-as számkörben az 
összeadást, a kivonást 
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- hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott 
helyzethez, történéshez, egyszerű szöveges 
feladathoz 
- helyesen használja a műveletek jeleit 

13. Alapműveletek tulajdonságai - számolásaiban felhasználja a műveletek közti 
kapcsolatokat, számolásai során alkalmazza 
konkrét esetekben a legfontosabb műveleti 
tulajdonságokat 
- megold hiányos műveletet, műveletsort az 
eredmény ismeretében, a műveletek 
megfordításával is 

14. Szóbeli számolási eljárások - alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat 
15. Fejben számolás - fejben pontosan összead és kivon a 20-as 

számkörben 
16. Alkotás térben és síkon -szabadon épít, kirak formát, mintát adott 

testekből, síklapokból 
- minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli 
alkotásokat 
- sormintát, síkmintát felismer, folytat 

17. Alakzatok geometriai 
tulajdonságai 

-megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, 
hallott, mozgással, tapintással érzékelhető 
tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket 
-megnevezi a sík és görbült felületeket, az 
egyenes és görbe vonalakat, szakaszokat 
tapasztalati ismeretei alapján 
-megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, 
köröket 

18. Transzformációk - tapasztalattal rendelkezik mozgással, kirakással 
a tükörkép előállításáról 

19. Tájékozódás térben és síkon -helyesen használja az irányokat és távolságokat 
jelölő kifejezéseket térben és síkon 
-tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt 
útvonalon visszatalál adott helyre 

20. Összefüggések, kapcsolatok, 
szabályszerűségek felismerése 

- összefüggéseket keres sorozatok elemei között 
- tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott 
periodikus sorozatokat folytat 
- elsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, 
napszakokat egymás után, tetszőleges 
kezdőponttól is 

21. Adatok megfigyelése - adatokat gyűjt a környezetében 
22. Valószínűségi gondolkodás - tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, 

hogy két esemény közül melyik esemény 
valószínűbb  
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A továbbhaladás feltételei az 1. évfolyam végén 

A továbbhaladás 
feltételei az 1. 

évfolyam végén 

 A tanuló képes 20-as számkörben 
 halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint; 
 halmazt alkotni; 
 állítások igazságtartalmának eldöntése;  
 állítások megfogalmazására;  
 összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés megállapítására; 
 közös tulajdonság felismerésére, megnevezésére; 
 több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használatára; 
 néhány elem sorba rendezésére próbálgatással; 
 számokat ír, olvas; 
 megtalálja a számok helyét a számegyenesen;  
 meghatározni az egyes, tízes számszomszédokat;  
 természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 
 matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata; 
 képes összeadni, kivonni; 
 képes szöveges feladat értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírása számokkal, segítséggel 
  megkülönbözethetni a páros és páratlan számokat; 
 növekvő és csökkenő számsorozatok folytatása;  
 számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 
 ismeri az egyenes, görbe vonalakat; 
 képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 
 képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 
 ismeri a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő fogalmak 

jelentését;  
 a szabvány mértékegységeket ismer: m, l, kg, óra, nap, hét, 

hónap, év; 
 mennyiségek közötti összefüggések felismerése;  
 mérőeszközök használatára; 
 közös tevékenységekben, csoportokban dolgozni, gondolkodni, 

társait segíteni, együttműködni; 
 adatokról megállapításokat megfogalmazni. 
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2. évfolyam 

Az 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma: 180 óra. 

 Heti óraszám Éves óraszám 

2. évfolyam 5 180 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 4 
Rendszerezés, rendszerképzés 4 
Állítások 4 
Problémamegoldás 5 
Szöveges feladatok megoldása 13 
Szám és valóság kapcsolata 9 
Számlálás, becslés 12 
Számok rendezése 8 
Számok tulajdonságai 10 
Számok helyi értékes alakja 6 
Mérőeszköz használata, mérési módszerek 10 
Alapműveletek értelmezése 22 
Alapműveletek tulajdonságai 10 
Szóbeli számolási eljárások 15 
Fejben számolás 14 
Alkotás térben és síkon 4 
Alakzatok geometriai tulajdonságai 6 
Transzformációk 3 
Tájékozódás térben és síkon 4 
Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 9 
Adatok megfigyelése 4 
Valószínűségi gondolkodás 4 

Összes óraszám: 180 
 

TÉMAKÖR: Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata 
 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:  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Rész-egész viszonyának vizsgálata 

tevékenységekkel 
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 halmazábrán elhelyez elemeket adott 
címkék szerint; 

 adott, címkékkel ellátott halmazábrán 
elhelyezett elemekről eldönti, hogy a 
megfelelő helyre kerültek-e; a hibás 
elhelyezést javítja; 

 talál megfelelő címkéket halmazokba 
rendezett elemekhez; 

 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó 
állításokat; értelemszerűen használja a 
„mindegyik”, „nem mindegyik”, „van 
köztük…”, „egyik sem…” és a velük 
rokon jelentésű szavakat; 

 két szempontot is figyelembe vesz 
egyidejűleg; 

 két meghatározott tulajdonság egyszerre 
történő figyelembevételével szétválogat 
adott elemeket: tárgyakat, személyeket, 
szavakat, számokat, alakzatokat; 

 megfogalmazza a halmazábra egyes 
részeibe kerülő elemek közös, 
meghatározó tulajdonságát; helyesen 
használja a logikai „nem” és a logikai 
„és” szavakat, valamint a velük azonos 
értelmű kifejezéseket; 

 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó 
állítás igaz-e vagy hamis. 

 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 
 Játék tanító által készített 3, 4 ábrás kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal 
 Játék tanító által készített logikai kártyacsomaggal 
 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással, logikai készletek elemeivel, számokkal, 

formákkal 
 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos elemek között 1-2-3-4 eltérő 

tulajdonsággal 
 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal 
 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán belülre és kívülre 
 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek válogatása; részhalmazra vezető válogatás 

esetén a dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján 
 

TÉMAKÖR: Rendszerezés, rendszerképzés 
 ÓRASZÁM: 4 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 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 készlet hiányzó elemeit, felismeri 
az elemek által meghatározott rendszert.  

 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 
  „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy kiválasztott elem jelképezi a királyt; az 

egyik játékos olyan lapot választ, ami a királytól két tulajdonságban tér el, a másik 
játékosnak olyan lapot kell választania, ami a királytól és a társa által választott laptól is 
két-két tulajdonságban tér el; a következő körben szerepcsere; veszít, aki nem tud rakni 

 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése, hiányzó elem megtalálása 
 Piros-fehér-zöld csíkokból 3 sávos zászlók összeállítása 
 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal  

TÉMAKÖR: Állítások  
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: 
 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, 

számokat, utasítást, adott helyzetre 
vonatkozó megfogalmazást; 

 hiányos állításokat igazzá tevő elemeket 
válogat megadott alaphalmazból; 

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, 
hogy igaz vagy hamis; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Konkrét, megfigyeléssel ellenőrizhető 

állítások igazságának eldöntése 
 Egyszerű hiányos állítások kiegészítése 

igazzá vagy tévessé konkrét elemek, 
elempárok nevének, jelének 
behelyettesítésével, például személyek, 
tárgyak, színes rudak, formák 
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 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan 
is egyszerű állításokat; 

 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai 
alapján matematikai állítások 
alátámasztására. 

FOGALMAK 
igaz-hamis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások értékelése tárcsával, például zöld 

(mosolygós fej), ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis 
 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás változója egy doboz, amibe tárgyakat 

helyezve egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás igazságáról 
 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos állítás, például „A hmm-hmm-nek négy 

lába van”; ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon keresztül egy kutya képe látszik, 
akkor igaz az állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis 

TÉMAKÖR: Problémamegoldás  
ÓRASZÁM: 5 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: 
 az értelmezett problémát megoldja;  
 a problémamegoldás során a sorrendben 

végzett tevékenységeket szükség szerint 
visszafelé is elvégzi; 

 megoldását értelmezi, ellenőrzi;  
 kérdést tesz fel a megfogalmazott 

probléma kapcsán; 
 tevékenység, ábrarajzolás segítségével 

megold egyszerű, következtetéses 
szöveges feladatokat; 

 egy- és többszemélyes logikai játékban 
döntéseit mérlegelve előre gondolkodik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 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 
 Visszaemlékezés korábbi történések egymásutániságára a tanulók saját élményeivel 

kapcsolatban, játékok során vagy például az „Én elmentem a vásárba” című dal 
éneklésével 

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása, például: megfordítható napi tevékenységek végzése 
oda-vissza, útvonalak bejárása, visszatalálás 
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 Láncmesék lejátszása 
 Mesékben valamely cselekvés, körülmény változtatása esetén a következmények 

átgondolása: „Mi lenne, ha …”; Kalandválasztós történetek, például: Varró Dániel: 
Leprikónok átka 

 Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a 
műveletsor lejátszása visszafelé 

 Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok; kártyajátékok 
 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai, például: sudoku (kisebb méretű, állatokkal, 

növényekkel...), Lakótelepi panoráma, futoshiki (több-kevesebb sudoku), binary sudoku 
 

TÉMAKÖR: Szöveges feladatok megoldása 
ÓRASZÁM: 13 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 problémát 

 szöveges feladatokban megfogalmazott 
hétköznapi problémát megold 
matematikai ismeretei segítségével; 

 tevékenység, ábrarajzolás segítségével 
megold következtetéses, szöveges 
feladatokat; 

 megkülönbözteti az ismert és a 
keresendő (ismeretlen) adatokat; 

 megkülönbözteti a lényeges és a 
lényegtelen adatokat; 

 az értelmezett szöveges feladathoz 
hozzákapcsol jól megismert matematikai 
modellt; 

 a megválasztott modellen belül 
meghatározza a keresett adatokat; 

 a modellben kapott megoldást értelmezi 
az eredeti problémára; arra 
vonatkoztatva ellenőrzi a megoldást; 

 választ fogalmaz meg a felvetett 
kérdésre; 

 önállóan értelmezi a hallott, olvasott 
matematikai tartalmú szöveget; 

 nyelvi szempontból megfelelő választ ad 
a feladatokban megjelenő kérdésekre. 
 
 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Elmondott szöveges feladatok 

értelmezése megjelenítése kirakásokkal 
 Szöveges feladatok olvasása, 

értelmezése, eljátszása, megjelenítése 
kirakásokkal, rajzokkal 

 Adatok gyűjtése, lényeges adatok 
kiemelése 

 Kérdés értelmezése, a keresendő adatok 
azonosítása 

 Szöveges feladatok megoldása 
 Adatok és azok kapcsolatainak 

megjelenítése valamilyen egyszerűsített 
rajz, matematikai modell segítségével, 
például művelet, nyíldiagram, 
halmazábra, sorozat tanítói segítséggel 

 Ismeretlen adatok meghatározása a 
modellen belül 

 Megoldás értelmezése az eredeti 
problémára, és ellenőrzés a szöveg 
szerinti szituációban 

 Nyelvileg és matematikailag helyes 
válasz megfogalmazása 

 Egy-, kétlépéses alapműveletekkel 
leírható szöveges feladatok megoldása 
tanítói segítséggel 

 Szöveges feladatok alkotása hétköznapi 
szituációkhoz, képekhez, képpárokhoz, 
adott matematikai modellhez, 
számfeladathoz 
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FOGALMAK 
szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása, értékelése; praktikus, de az 

értelmezést segítő ábrák gyűjtése 
 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges feladat alkotása, a feladat 

továbbadása másik csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a feladatírók ellenőrzik 
 

TÉMAKÖR: Szám és valóság kapcsolata 
 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; 
 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 elemszámával kapcsolatban, 
valamint a kisebb, nagyobb, 
ugyanakkora relációkat a megismert 
mennyiségekkel (hosszúság, tömeg, 
űrtartalom, idő, terület, pénz) 
kapcsolatban 100-as számkörben; 

 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő 
kifejezéseket a természetes számok 
körében; 

 helyesen használja a mennyiségi 
viszonyokat kifejező szavakat, nyelvtani 
szerkezeteket; 

 megfelelő szókincset és jeleket használ 
mennyiségi viszonyok kifejezésére 
szóban és írásban. 

A témakör tanulása eredményeként a 
tanuló: 
 kis darabszámokat ránézésre felismer 

többféle rendezett alakban. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Mennyiségek (hosszúság, tömeg, terület, 

űrtartalom, idő, pénz) összemérése, 
összehasonlítása: kisebb, kevesebb, 
nagyobb, több, ugyanakkora, ugyanannyi  

 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 

 Tapasztalatszerzés a 100-as számkör 
számainak mérőszámként való 
megjelenéséről (például: 28, 28 dl, 28 l, 
28 kg; 64 tízes számszomszédjai, 64 cm, 
60 cm-nél nagyobb és 70 cm-nél kisebb 
mennyiség; tízes csoportosítás 
érzékeltetése kirakással: 64 cm az 6 
narancssárga rúd és 4 fehér kis kocka 
hosszúságú)  
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FOGALMAK 
kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket 

ejtünk; „Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket 
csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?”  

 „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó tálakba ejtjük az érméket; az 
egyeseket az egyik tálba, a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben 

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző alakú üvegekbe öntögetéssel 
 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például ugyanannyi korong sűrűn egymás 

mellett és széthúzva; ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban 
  „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék  
 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle szabállyal (párt alkot az azonos 

számosságú, kettő különbségű, együtt 10-et adó) 
 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 

 

TÉMAKÖR: Számlálás, becslés 
 ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 megszámlál és leszámlál; adott 

(alkalmilag választott vagy szabványos) 
egységgel meg- és kimér a 100-es 
számkörben; oda-vissza számlál kerek 
tízesekkel, százasokkal, ezresekkel; 

 ismeri a következő becslési 
módszereket: közelítő számlálás, 
közelítő mérés, mérés az egység 
többszörösével; becslését finomítja 
újrabecsléssel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Meg- és leszámlálások egyesével 
 Számlálás során az utolsó számnév 

hozzákapcsolása az összességhez 
 Meg- és leszámlálások valahányasával, 

például kettesével, tízesével, ötösével, 
négyesével, hármasával oda-vissza 100-
as számkörben eszközökkel (például: 
hétköznapi tárgyak, abakusz, pénz) és 
eszközök nélkül 

 Tapasztalatszerzés darabszámok, 
mennyiségek becslésével kapcsolatban 
100-as számkörben 

 Becslés szerepének, korlátainak 
megismerése 

 Becslés során a korábbi tapasztalatok és a 
becsülendő mennyiség tulajdonságainak 
figyelembevétele 

 Becslés ellenőrzése párosítással, 
összeméréssel 

 Becslések értékelése 
FOGALMAK 
számlálás, becslés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról indítva, tetszőleges „lépéssel”, 

például 60-tól 6-osával visszafelé 
 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok, például taps elöl, taps fent, taps 

hátul, ugrás, dobbantás 
 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör közepén áll, és egyesével kéri a 

játékosokat, hogy lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele kezet, például 
„Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma lépéssel!” 

 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú 
dolgok gyűjtése; 100-as gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és előrecsomagolt dolgok 
megszámlálásával 

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel, például „Húzz külön adott számú 
gyöngyöt minél gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a felfűzés lehet 
összevissza vagy kettesével, ötösével, ... csoportosítva, 100-as számkörben tetszőlegesen 
megválasztott számú gyönggyel 

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok) számának becslése rázogatással 
 

TÉMAKÖR: Számok rendezése 
 ÓRASZÁM: 8 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-es számkör számainak 
egyes, tízes szomszédjait, tízesekre 
kerekített értékét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sorszámok ismerete, alkalmazása 
 Számvonal, számegyenes alkotása, 

rajzolása, a számok helyének jelölésével 
100-as számkörben 

 Számegyenes irányának, egységének 
megadása két szám kijelölésével 

 Leolvasások a számegyenesről  
 Számok, műveletes alakban megadott 

számok (például: 20:2, 5·2) helyének 
megkeresése a számegyenesen 100-as 
számkörben 

 Számok, mennyiségek nagyság szerinti 
sorba rendezése 

 Számok helyének azonosítása 
számtáblázatokban 

 Számok helyének azonosítása 10×10-es 
táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok változásának követése 10×10-es 
táblán (0–99-ig, valamint 1–100-ig) 

 Számok egyes, tízes szomszédainak 
ismerete, megnevezése 100-as 
számkörben 

FOGALMAK 
sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés, egyes 
számszomszéd, tízes számszomszé 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Sorszámok alkalmazása versenyek eredményhirdetésekor 
 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például 1–20-

ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a 
négyzetekben levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja 
beírni a húzott számot, akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti 
minden négyzetét 

 Gyufaskatulyákon számok 0–10-ig, mindben annyi csavar, amelyik szám rá van írva; a 
számokat lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása segítségével rendezzük növekvő, 
csökkenő sorrendbe a számokat 

 „Vigyázz6!” játék  
 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok megfigyelése 
 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám segítségével bizonyos helyek azonosítása 
 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél kisebb” kérdések segítségével 

 

TÉMAKÖR: Számok tulajdonságai 
 ÓRASZÁM: 10 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 – 

XX-ig jeleket, hétköznapi helyzetekben 
felismeri az ezekkel képzett számokat. 

A témakör tanulása eredményeként a 
tanuló: 
 helyesen írja az arab számjeleket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok kifejezése művelettel megadott 

alakokban, például: 21-6, 3·5 
 Párosság és páratlanság ismerete  
 Hármasával, négyesével, ötösével… és 3, 

4, 5… egyenlő darabszámú csoportból 
végzett csoportosítások 

 Háromszögszámok, négyzetszámok 
megfigyelése különféle eszközökkel 
végzett alkotások során 

 Számok közti viszonyok megfigyelése, 
például: adott számnál nagyobb, kisebb 
valamennyivel, adott számnak a 
többszöröse 

 Számok formai tulajdonságainak 
megfigyelése: számjegyek száma, 
számjegyek egymáshoz való viszonya 

 Számok tartalmi, formai jellemzése, 
egymáshoz való viszonyuk kifejezése 
kitalálós játékokban 

FOGALMAK 
számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Shut the box típusú játék két kockával 
  „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az oszlopoknak megfelelő tulajdonságú 

számok előállítása 
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 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például számjel alakúra formázott kötélen 
végiglépkedés, locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás zsemlemorzsába 

 

 

TÉMAKÖR: Számok helyi értékes alakja 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 érti a számok tízesekből és egyesekből 

való épülését, százasok, tízesek és 
egyesek összegére való bontását; 

 ismert 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 tárgyakkal, 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, tojástartó, építőkockák, pénzek, 
abakusz 

 Leltárak készítése 10-esével történő 
csoportosítások, beváltások után 

 Számok tízesekre és egyesekre bontott 
alakjainak előállítása és felismerése nem 
csak helyi érték szerint rendezett alakban  

 Számok írása, olvasása számrendszeres, 
azaz helyi értékes alakjukban, 100-as 
számkörben 

FOGALMAK 
csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Adott számosságú apró dolog csomagolása csoportmunkában hármasával, majd 

ugyanannyi csomagolása négyesével; a csomagolások alapján készült leltárak 
összehasonlítása 

 Csomagolások leltárak alapján 
 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó csomagolással 
 Csoportosítások rajzolt képeken 
 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások (köztük tízesével is) után 
 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás, gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 

háromszög ér 1 négyzetet, 2 négyzet 1 kört) 
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 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 
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, űrtartalmat és időt; 

 helyesen alkalmazza a mérési 
módszereket, használ skálázott 
mérőeszközöket, helyes képzete van a 
mértékegységek nagyságáról; 

 helyesen használja a hosszúságmérés, az 
űrtartalommérés és a tömegmérés 
szabványegységei közül a következőket: 
mm, cm, dm, m; ml, cl, dl, l; g, dkg, kg; 

 ismeri az időmérés szabványegységeit: 
az órát, a percet, a másodpercet, a napot, 
a hetet, a hónapot, az évet; 

 ismer hazai pénzcímleteket 100-as 
számkörben; 

 összeveti azonos egységgel mért 
mennyiség és mérőszáma nagyságát, 
összeveti ugyanannak a mennyiségnek a 
különböző egységekkel való méréskor 
kapott mérőszámait; 

 területet mér különböző egységekkel 
lefedéssel vagy darabolással; 

 alkalmazza a felváltást és beváltást 
különböző pénzcímletek között; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Változatos mennyiségek érzékszervi 

összehasonlítása 
 Változatos mennyiségek közvetlen 

összemérése 
 Változatos mennyiségek összemérése 

közvetítő segítségével 
 Mérési módszerek megismerése 
 Mennyiségek becslése, megmérése, 

kimérése választott alkalmi egységekkel, 
például: arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi, 
tenyérnyi 

 Mennyiségek becslése, megmérése, 
kimérése választott objektív egységekkel, 
például: pálcikák, színes rudak 

 Tapasztalatszerzés a mennyiségről mint 
az egység többszöröséről 

 Mérőszám fogalmának megértése  
 Különböző mennyiségek mérése 

ugyanazzal az egységgel; annak 
megfigyelése, tudatosítása, hogy a 
nagyobb mennyiséget több egység teszi 
ki, a kevesebb mennyiséget kevesebb 
egység teszi ki 

 Azonos mennyiségek mérése különböző 
egységekkel; annak megtapasztalása, 
megfigyelése, hogy kisebb egységből 
több teszi ki ugyanazt a mennyiséget, 
nagyobb egységből kevesebb teszi ki 
ugyanazt a mennyiséget 

 Mennyiségek becslése, megmérése, 
kimérése szabványmértékegységek közül 
a következőkkel: cm, dm, m; dl, l; kg 

 Hétköznapi tapasztalatok szerzése a 
szabványmértékegységek nagyságáról 

 Skálázott mérőeszközök készítése 
alkalmi egységekkel, használata tanítói 
segítséggel 

 Szabványos mérőeszközök használata 
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 Időbeli tájékozódás, időbeli periódusok 
megismerése; időbeli relációt tartalmazó 
szavak értelmezése 

 Az időmérés egységeinek megismerése: 
óra, perc, másodperc 

 Különböző hazai és külföldi pénzek 
címleteinek megismerése 100-as 
számkörben szituációs játékokban 

FOGALMAK 
összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság, űrtartalom, 
tömeg, idő, cm, dm, m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel; színes rudak által meghatározott 

léptékekkel 
 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és többszörösének kiméréséhez 
 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése méréssel különböző objektív egységek 

esetén, például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú, mint 2 világoskék rúd 
 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét, lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, 

amikor úgy gondolja, hogy letelt az 1 perc 
 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc, például hány szót vagy hány számot lehet 

leírni 1 perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi helyzetben, hányat lehet ugrani, 
mennyit ver a szívünk mozgás után 1 perc alatt 

TÉMAKÖR: Alapműveletek értelmezése 
 ÓRASZÁM: 22 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 
bennfoglaló 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; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 

hozzáadás és elvétel 
 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 

egyesítés, és mint az egészből az egyik 
rész meghatározása 

 Összeadás, kivonás értelmezése, mint 
összehasonlítás: valamennyivel 
kevesebb, valamennyivel több 

 Kivonás értelmezése, mint különbség 
kifejezése 

 Szorzás értelmezése tevékenységekkel 
egyenlő tagok összeadásaként 

 Többszörösök közötti kapcsolatok 
megértése a szorzás értelmezése alapján 
(pl. adott szám 4-szerese a számmal 
nagyobb az adott szám 3-szorosánál, 
adott szám 2-szeresének és 3-szorosának 
az összege a szám 5-szöröse) 
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 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva 
zárójelet tartalmazó műveletsort 
értelmez, elvégez; 

 szöveges feladatokban a különböző 
kifejezésekkel megfogalmazott 
műveleteket megérti; 

 szöveget, ábrát alkot matematikai 
jelekhez, műveletekhez. 

A témakör tanulása eredményeként a 
tanuló: 
 helyesen használja a műveletek jeleit; 
 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák 

kapcsolatát. 
 

 A szorzó- és bennfoglaló táblák felépítése 
összefüggéseik szerint: 2-5-10, 2-4-8, 3-
6-9, 7 

 Osztás, mint bennfoglaló osztás és mint 
egyenlő részekre osztás értelmezése 
tevékenységekkel (például: szituációs 
játékok, különböző eszközökkel való 
kirakások) 

 Maradékos bennfoglaló osztás 
értelmezése tevékenységek során  

 Szorzás és a kétféle osztás kapcsolatának 
értelmezése tevékenységek során 
előállított képek, 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, 
művelet, egyenlővé tevés, többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak mérése színes rudakkal, kupakokkal 

vállfamérlegen 
 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való lépegetéssel 
 Valós dolgok számának megállapítása szorzással, például azonos állatok lábainak száma 
 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása mérőszalag segítségével 
 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például ceruzák dobozolása vagy lufik 

osztogatása 
 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal 
 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése 
 Összeadás, kivonás abakuszon, szorobánon 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tulajdonságai 
ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Műveleti tulajdonságok megfigyelése 

változatos tevékenységek alapján: tagok, 
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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 
megfordításával is; 

 alkalmazza a műveletekben szereplő 
számok (kisebbítendő, kivonandó és 
különbség; tagok és összeg; tényezők és 
szorzat; osztandó, osztó és hányados) 
változtatásának következményeit. 

 

tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága; összeg, különbség 
szorzása, szorzat széttagolása; például: 
9+62 = 62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 
= 3·5 + 3·4 

 A megértett műveleti tulajdonságok 
alkalmazása számolási eljárásokban, 
szöveges feladatokban, ellenőrzésnél 

 Hiányos műveletek és műveletsorok 
megoldása az eredmény ismeretében a 
művelet megfordításával is 100-ig 

 Műveletekben szereplő számok 
változtatása közben az eredmény 
változásának megfigyelése 

 Műveletek közötti kapcsolatok 
megfigyelése és alkalmazása 
ellenőrzésnél 

FOGALMAK 
Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „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 
 ÓRASZÁM: 15 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; 
 fejben pontosan számol a 100-es 

számkörben a számok 10-zel, történő 

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 
 100-as számkörben való összeadás, 

kivonás a 20-as számkörben tanultakkal 
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szorzásakor és maradék nélküli 
osztásakor. 

 elvégzi a feladathoz szükséges ésszerű 
becslést, mérlegeli a becslés során kapott 
eredményt; 

 

való analógia alapján (tízesekre, 
egyesekre bontás felhasználásával) 

 Különféle számolási eljárások 
megismerése és a tanuló számára 
legkézenfekvőbb kiválasztása, 
begyakorlása 

 Szorzó- és bennfoglaló táblák belső 
összefüggéseinek és egymás közti 
kapcsolatainak alkalmazása számolások 
során, 

FOGALMAK 
Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele színes rudak tetszőleges számhoz való 

hozzáillesztésével, hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése 
 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg alkalmazott számolási eljárásainak 

megfogalmazása, megosztása 
 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a boltos visszaad 

TÉMAKÖR: Fejben számolás 
 ÓRASZÁM: 15 óra 
A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 fejben pontosan összead és kivon a 100-

as számkörben; 
 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a 

megfelelő bennfoglalások, egyenlő 
részekre osztások eseteit a számok 
tízszereséig; 

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák 
kapcsolatát; 

 fejben pontosan számol a 100-as 
számkörben egyjegyűvel való szorzás és 
maradék nélküli osztás során; 

 fejben pontosan számol a 100-as 
számkörben végzett műveletekkel 
analóg esetekben. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel a 

100-as számkörben 
 Összeadás és kivonás kerek tízesekkel és 

egyjegyűekkel a 100-as számkörben 
 Összeadás és kivonás teljes 

kétjegyűekkel és egyjegyűekkel a 100-as 
számkörben 

 Teljes kétjegyű számok összeadása és 
kivonása 100-as számkörben 
eszközökkel, például tojástartókkal, 
számtáblázatokkal, abakusszal, pénzzel 

 Teljes kétjegyű számok összeadása és 
kivonása 100-as számkörben, fejben 

 A szorzó- és bennfoglaló táblákon belüli 
kapcsolatok alapos megismerése, 
megértése tevékenységek, ábrák 
segítségével, és számolás a felfedezett 
összefüggések alkalmazásával  

 A szorzó- és bennfoglaló táblák közti 
kapcsolatok alapos megismerése, 
megértése tevékenységek, ábrák 
segítségével, és számolás a felfedezett 
összefüggések alkalmazásával 
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 A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9-es 
szorzó- és bennfoglaló táblák eseteinek 
emlékezetből való felidézése 

 A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és bennfoglaló 
táblák eseteinek kiszámolása valamilyen 
számolási eljárás segítségével 

 100-as számkörben szorzatok, 
hányadosok kiszámolása ismert 
szorzatokhoz való viszonyítással 

FOGALMAK 
kerek tízes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „25 vagy semmi” játék párban 
 Szorzat alapján a társnál lévő szám kitalálása: a szorzatot a csoport mondja a két 

játékosnál 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 
mutatásokról olvasások „számtannyelven” 

 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok vizsgálata korongok (vagy pénzek) 
kirakásával és azok tükrözésével különböző kiindulási helyzetekből, például két korong 
kirakása, 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 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli 

alkotásokat; 
 sormintát, síkmintát felismer, folytat; 
 testeket épít élekből, lapokból; testeket 

épít képek, alaprajzok 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 egyszerűbb nézetek, egyszerűbb 

alaprajzok alapján 
 Sokszögek előállítása nyírással, 

hajtogatással, pálcikákkal, gumikarika 
kifeszítésével, vonalzós rajzolással adott 
feltételek szerint 

 Szimmetrikus alakzatok létrehozása 
térben és síkban (például: építéssel, 
kirakással, nyírással, hajtogatással, 
festéssel), és szükség szerint a szimmetria 
meglétének ellenőrzése választott 
módszerrel (például: tükör, hajtogatás) 

 Adott feltételeknek megfelelő többféle 
alakzat, minta előállítása 
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felismeri a szimmetriát valóságos 
dolgokon, síkbeli alakzatokon. 

FOGALMAK 
alaprajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék megvilágítása 3 irányból, árnyékok 

megfigyelése 
 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok alapján építés színes rudakból 
 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások, a papírlap szétnyitása után az 

ismétlődő minta megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek 
 Geometriai fejtörők, például tangram, gyufarejtvények 
 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes vonal mentén, a keletkező síkidomok 

számának és alakjának vizsgálata 
 

TÉMAKÖR: Alakzatok geometriai tulajdonságai 
 ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 megfigyeli az alakzatok közös 

tulajdonságát, megfelelő címkéket talál 
megadott és halmazokba rendezett 
alakzatokhoz; 

 megtalálja a közös tulajdonsággal nem 
rendelkező alakzatokat; 

 megnevezi a tevékenységei során 
előállított, válogatásai során előkerülő 
alakzatokon megfigyelt tulajdonságokat; 

 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; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sokféle alakú testek közül a gömb és a 

szögletes testek kiemelése érzékszervi 
tapasztalatok alapján 

 Sokszöglapokkal határolt testek 
lapjainak, éleinek, csúcsainak 
megfigyelése 

 Egyszerű, sokszöglapokkal határolt test 
lapjainak megszámlálása 

 Téglatest lapjainak megszámlálása 
 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 
 Téglalap oldalainak és csúcsainak 

megszámlálása 
 Téglalap átlóinak és tükör tengelyeinek 

megfigyelése 
 Sokszögek közül a nem négyzet 

téglalapok és négyzetek kiválogatása 
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 megfigyeli a kocka, mint speciális 
téglatest és a négyzet mint speciális 
téglalap tulajdonságait; 

 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. 
FOGALMAK 
test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap, sokszög, 
körlap, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 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 

gyurmából 
 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 úgy, hogy két-két szívószál hossza egyenlő (színe 

azonos); a felfűzés sorrendjének változtatásával többek között a szomszédos és szemközti 
oldalak fogalmának megértése 

 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok másolása megadott minta alapján vagy 
rajzolás megadott feltétel szerint 

TÉMAKÖR: Transzformációk 
ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, 

jelölés nélküli lapon sablonnal, 
másolópapír segítségével alakzat 
tükörképét, eltolt képét; 

 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét 
tükör vagy másolópapír segítségével; 

 követi a sormintában vagy a síkmintában 
lévő szimmetriát; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tárgyak, építmények, képek 

tükörképének kirakása, előállítása 
különböző tevékenységek során; a kapott 
alakzat ellenőrzése tükör segítségével 

 Alakzatok eltolt képének előállítása 
térben és síkban mozgással, mozgatással, 
másolópapír segítségével 

 Sor- és síkminták készítése eltolással és 
tükrözéssel 
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 térben, síkban az eredetihez hasonló 
testeket, síkidomokat alkot nagyított 
vagy kicsinyített elemekből; az 
eredetihez hasonló síkidomokat rajzol 
hálón. 

FOGALMAK 
tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel színezett szív vizsgálata tükörrel; 

megadott ábrák vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör segítségével az ábra? Ha 
igen, akkor hogyan?” 

 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír másik felének ráhajtása, a papír 
szétnyitása, a készült minta kiegészítése 

 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 
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: 
 helyesen használja az irányokat és 

távolságokat jelölő kifejezéseket térben 
és síkon; 

 térképen, négyzethálón megtalál pontot 
két adat segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Bejárt útvonal újrajárása emlékezetből 
 Függőleges és vízszintes síkon való 

tájékozódás tárgyak elhelyezésével, 
mozgatásával, például „fölé”, „alá” 
többféle értelmezése 

 Hely meghatározása sakktáblán 
 Tájékozódás négyzethálón 
 

FOGALMAK 
jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb, közelebb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 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 

formák rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel, 3 lépés balra... 
 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés diktálása társnak 

 

TÉMAKÖR: Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek felismerése 
ÓRASZÁM: 9 óra 
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A témakör tartalma további tanórákon is folyamatosan jelenjen meg! 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 megadott szabály szerint sorozatot alkot; 

megértett probléma értelmezéséhez, 
megoldásához sorozatot, táblázatot állít 
elő modellként; 

 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; 

 szabályjátékok során létrehoz a felismert 
kapcsolat alapján további elempárokat, 
elemhármasokat;  

 a sorozatban, táblázatban, 
gépjátékokban felismert összefüggést 
megfogalmazza saját szavaival, 
nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 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 szavakkal 

 Felismert kapcsolatok, összefüggések, 
szabályszerűségek szóbeli kifejezése 

 Sorozatok, szabályjátékok alkotása 
 

FOGALMAK 
szabály, sorozat, számsorozat, növekvő, csökkenő, kapcsolat, számpár, számhármas 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Ismétlődő ritmusjelek letapsolása 
 Sorozatok kirakása szöges táblán kifeszített alakzatokkal 
 „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva; holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt 
  „Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított gépekkel 

 

TÉMAKÖR: Adatok megfigyelése 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 adatokat rögzít későbbi elemzés 

céljából; 
 gyűjtött adatokat táblázatba rendez, 

diagramon ábrázol; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 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 
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 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat 
olvas le diagramról; 

 jellemzi az összességeket. 
FOGALMAK 
adat, diagram 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 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 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, 
hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 
végére: 
 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 összeveti a megfigyelt 
előfordulásokkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 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 
 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 
ezekkel a kockákkal (Sárkányok erdeje játék) 

 

 

A továbbhaladás feltételei az 2. évfolyam végén 

A továbbhaladás 
feltételei az 2. 

évfolyam végén 

A tanuló 100-as számkörben  
 – képes halmazokat összehasonlítani az elemek száma szerint, halmazt 

alkotni; 
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 – képes állítások igazságtartalmának eldöntésére, állításokat 
megfogalmazni; 

 – halmazok elemeit összehasonlítja, azonosítja, megkülönbözteti, a 
közös tulajdonságokat felismeri, megnevezi; 

 – több, kevesebb, ugyannyi fogalmát helyesen használja; 
 – néhány elemet sorba rendez; 
 – helyi érték fogalmát; 
 – számokat ír, olvas 100-as 20-as számkörben, helyi érték fogalma; 
 – tud római számokat írni, olvasni (I, V, X,L,C)  
 – megtalálja számok helyét a számegyenesen;  
 – meghatározza az egyes, tízes számszomszédokat; 
 – képes természetes számok nagyság szerinti összehasonlítására; 
 – tud kétjegyű számokat képezni, helyi érték szerint bontani; 
 – a matematikai jeleket  +, –, •, :, =, <, >, ( ) helyesen használja; 
 – képes összeadni, kivonni, szorozni, osztani; 
 – ismeri a szorzótáblát; 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét; 
 – képes szöveges feladatot értelmezésére, megjelenítésére rajz 

segítségével, leírására művelettel; 
 – megkülönbözteti a páros és páratlan számokat; 
 – figyelme tudatosan irányítható; 
 – ismeri az egyenes és görbe vonalakat; 
 – képes a test és a síkidom megkülönböztetésére; 
 – tud testeket építeni szabadon és megadott feltételek szerint; 
 – képes tájékozódni, ismeri az irányokat; 
 – képes a hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérésére; 
 – ismeri a szabvány mértékegységeket: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, 

perc, óra, nap, hét, hónap, év.  
 – képes átváltásokat végezni szomszédos mértékegységek között; 
 – felismeri a mennyiségek közötti összefüggéseket; 
 – mérés során helyesen használja a mérőeszközöket;  
 – felismeri növekvő és csökkenő számsorozatok szabályát, tudja a 

sorozatot folytatni; 
 – felismeri a számpárok közötti kapcsolatokat;  
 – képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni; 
 – tud adatokról megállapításokat megfogalmazni; 
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2. évfolyam 

 
Fejezetek 

Az új tananyag 
feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  
óraszáma 

Az összefoglalás, 
ellenőrzés  
óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

4+ folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 85 14 12 
3. Függvények, az analízis 

elemei 20  5 

4. Geometria, mérések 28  5 
5. Statisztika, valószínűség 7   
6. Összesen : 144 14 22 

 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  
Halmazok összehasonlítása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése.  
Vizuális érzékelés és észlelés pontosságának fejlesztése. 
A figyelem terjedelmének és tartósságának növelése. 
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 
 

 Előzetes tudás 

 Halmazok összehasonlítása. 
 Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
 Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 
 Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
 Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adott tulajdonságú elemek 
halmazba rendezése konkrét 
elemek esetén. 
Halmazba tartozó elemek 
közös tulajdonságainak 
felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 
számlálásban, számolásban 
gyűjtött adatok, elemek 
halmazba rendezése. A 
logikai „és”, „vagy” szavak 
használata állítások 
megfogalmazásában. 
Összehasonlítás, 
következtetés, absztrahálás.  

Környezetismeret: élőlények 
csoportosítása megadott 
szempontok szerint.  

A számítógép működésének 
bemutatása (be- és 
kikapcsolás, egér, billentyűzet 
használata). 

Ismerkedés az adott 
informatikai környezettel. 

 

Annak eldöntése, hogy egy 
elem beletartozik-e egy adott 
halmazba. 

Osztályozás egy, illetve 
egyszerre két szempont 
szerint.  

Magyar nyelv és irodalom: 
szavak jelentése, 
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Alaphalmaz és részhalmaz 
fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

Síkidomok halmazokba 
rendezése tulajdonságaik 
alapján. 
Sorozatok létrehozása, 
folytatása, kiegészítése adott 
szempont szerint. 
A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása, 
kölcsönhatása. 

szövegkörnyezettől függő 
eltérő nyelvhasználat. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata a halmazba 
soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 
egyszerre két szempont 
szerint.   

 

Néhány elem sorba 
rendezése, az összes eset 
megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 
fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 
sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogal
mak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 
sorba rendezés. 

 
2. Számelmélet, algebra 
 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

– Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  
 – Számok nagyságrendje és helyi értéke. Számok helyes leírása, olvasása 1000-ig.100-ig 

– Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 
 – Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  
 – A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 
 – A tízes, százas ezres számszomszédok meghatározása.  
  – A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása. 
-  Számolási készség fejlesztése változatos gyakorlással  

 – Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 
 – Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 
 – A szorzótábla biztos ismerete. 
 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (100-as számkör). 20-as körben 
Helyi érték 
Római számok írása, olvasása (I, V, X). 
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok.  
Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
Páros és páratlan számok.  
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. 
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
A műveletek sorrendje. 
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 
számokkal. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Számfogalom kialakítása 
1000-es,100-as  számkörben. 
Számok írása, olvasása 1000-
ig. 100-ig.   

Tájékozódás az adott 
számkörben.  
Számmemória fejlesztése. 
 

Magyar nyelv és irodalom: 
számok helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye 
a számegyenesen, 
számszomszédok, kerekítés. 
Alaki, helyi és valódi érték. 
Számok képzése, bontása 
helyi érték szerint. 
Természetes számok nagyság 
szerinti összehasonlítása. 

Emlékezet fejlesztése, 
tájékozódás a 
számegyenesen. 

 

Számítógépes, interaktív 
táblához kapcsolódó 
oktatóprogramok 
alkalmazása. 

Tájékozódás a 
számegyenesen 

 

Szorzás, osztás fejben és 
írásban. A szorzás 
értelmezése ismételt 
összeadással. 
Szorzótényezők, szorzat. 
Szorzótábla megismerése 
100-as számkörben. 
Osztás 100-as számkörben. 
Bennfoglaló táblák.  
Osztandó, osztó, hányados, 
maradék. 
Maradékos osztás a maradék 
jelölésével. 
A szorzás és az osztás 
kapcsolata. 

Az összeadás és a szorzás 
kapcsolatának felismerése. 
Számolási készség 
fejlesztése. 
Algoritmusok követése az 
egyesekkel és tízesekkel 
végzett műveletek körében. 
Fejlesztőprogram használata a 
műveletek helyességének 
ellenőrzésére. 
 

 

A negatív szám fogalmának 
tapasztalati úton történő 
előkészítése. 
Negatív számok a 
mindennapi életben 
(hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 
ismerkedés tapasztalati úton a 
számegyenes, a hiány és a 
hőmérséklet segítségével. 
Adósság, készpénz, vagyoni 
helyzet fogalmának 
értelmezése.  

Környezetismeret: 
hőmérséklet és mérése, 
Celsius-skála (fagypont alatti, 
fagypont feletti hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 
használata.  

  

Műveletek közötti 
kapcsolatok: összeadás, 
kivonás, szorzás, osztás. 
Fejszámolás: összeadás, 
kivonás, szorzás és osztás 
legfeljebb háromjegyű, 
nullára végződő számokkal. 
Fejszámolás: szorzás, osztás 
tízzel, százzal.  

Az ellenőrzési igény 
kialakítása, a műveletek 
közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 
A pontos feladatvégzés 
igényének fejlesztése. 
A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése; 
tudatos, célirányos figyelem.  

Magyar nyelv és irodalom: 
kérdések, problémák, 
válaszok helyes 
megfogalmazása. 
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Írásbeli összeadás, kivonás 
háromjegyű kétjegyű 
számokkal. 
Írásbeli szorzás egyjegyű 
számmal. tizes átlépés nélkül 

A fejszámolás biztonságos 
használata. A szorzótáblák 
gyakorlása. 
Analógiák felismerése, 
keresése, kialakítása. 
Írásbeli műveletek 
alkalmazásszintű 
felhasználása. 
A tanult műveletek 
elvégzésének gyakorlása, 
ellenőrzése. 

Matematikai fejlesztőprogram 
használata 

  

Összeg, különbség, szorzat, 
becslése, a ,,közelítő” érték 
fogalmának és jelének 
bevezetése. 

Jelek szerepe, használata. 
Becslés a tagok, tényezők , 
osztó, osztandó megfelelő 
kerekítésével. 

Magyar nyelv és irodalom: 
jelek szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: 
tagok, tényezők 
felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összeg 
és különbség, valamint 
szorzat és hányados 
változásai. 

Változó helyzetek 
megfigyelése, műveletek 
tárgyi megjelenítése. 

 

Zárójel használata; összeg és 
különbség szorzása, osztása. 
Műveleti sorrend. 

Feladattartás és 
feladatmegoldási sebesség 
fejlesztése.  
Megismert szabályokra való 
emlékezés. 
Oktatóprogram alkalmazása a 
műveleti sorrend 
bemutatására 

 

Szimbólumok használata 
matematikai szöveg leírására, 
az ismeretlen szimbólum 
kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek 
megértése. 
Önértékelés, önellenőrzés. 
Gondolatmenet követése, 
oksági kapcsolatok keresése, 
megértése. 

 

Törtek fogalmának 
tapasztalati előkészítése.  
Törtek a mindennapi életben: 
2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű 
törtek megnevezése, 
lejegyzése szöveggel.  

Közös munka (páros, kis 
csoportos munka, 
csoportmunka), 
együttműködés vállalása.  
Törtekkel kapcsolatos oktató 
program használata. Törtek 
előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel. 
Animáció lejátszása törtek 
előállításához.  
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Szöveges feladatok. 
Többféle megoldási mód 
keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv 
készítése. Becslés. 
Megoldás próbálgatással, 
számolással, következtetéssel. 
Ellenőrzés, az eredmény 
realitásának vizsgálata. 
A szövegértéshez szükséges 
nyelvi, logikai szerkezetek 
fokozatos megismerése. 
Adatok lejegyzése, rendezése, 
ábrázolása. 
Összefüggések felismerése. 
Válasz megfogalmazása 
szóban, írásban. 

Magyar nyelv és irodalom: az 
írott szöveg megértése, 
adatok keresése, információk 
kiemelése. 

Római számok. 
A római számok története. 
Számjelek bevezetése. 
Római számok írása, olvasása 
I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római 
számok használatáról. 
 

Környezetismeret: a lakóhely 
története; a római számok 
megfigyelése régi épületeken. 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ fogalmak Számszomszéd, kerekítés, 
közelítő érték, műveleti 
sorrend. Három- és 
négyjegyű szám. Tört 
szám, negatív szám. 
Becslés, ellenőrzés. 
Római szám. Alaki, helyi 
és valódi érték. 

 
3. Függvények, az analízis elemei 
 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

– Matematikai modellek készítése.  
– Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 
Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 
Növekvő és csökkenő számsorozatok. 
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Sorozat szabályának 
felismerése. 

Adott szabályú sorozat 
folytatása. 
Összefüggések keresése az 
egyszerű sorozatok elemei 
között. 
Sorozatok néhány hiányzó 
vagy megadott sorszámú 
elemének kiszámítása. 

Vizuális kultúra: periodicitás 
felismerése sordíszekben, 
népi motívumokban. 
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Sorozatok képzési 
szabályának keresése, 
kifejezése szavakkal.  
Oktatóprogram használata 
sorozat szabályának 
felismeréséhez, folytatásához. 
A figyelem és a memória 
fejlesztése. 
Szabályfelismerés. 
Az önállóság fejlesztése a 
gondolkodási műveletek 
alkalmazásában.  
Az anyanyelv és a szaknyelv 
használatának fejlesztése. 
Adott utasítás követése, 
figyelem tartóssága.  
Saját gondolatok 
megfogalmazása, mások 
gondolatmenetének 
végighallgatása. 

Összefüggések, kapcsolatok 
táblázat adatai között. 
Tapasztalati adatok 
lejegyzése, táblázatba 
rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 
keresése táblázat adatai 
között. 
Táblázat adatainak 
értelmezése. 
Tapasztalati adatok 
lejegyzése, táblázatba 
rendezése, a folytatásra 
vonatkozó sejtések 
megfogalmazása. 
Az általánosításra való 
törekvés. A kifejezőkészség 
alakítása: világos, rövid 
fogalmazás. 
Az absztrakciós képesség 
alapozása. 

Környezetismeret: adatok 
gyűjtése az állatvilágból 
(állati rekordok). 
 
Testnevelés és sport: 
sporteredmények mint 
adatok. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 
leolvasása. 
Grafikonok készítése. 
Matematikai összefüggések 
felismerése.  

Környezetismeret: 
hőmérsékleti grafikonok 
készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogal
mak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 
kapcsolat. 

4. Geometria, mérések 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  
 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  
 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  
 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  
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 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  
 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 
 – A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon. 

Esztétikai érzék fejlesztése.  
 – A vonalzó célszerű használata. 
 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 
Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 
A test és a síkidom megkülönböztetése. 
Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.  
A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, 
óra, nap, hét, hónap, év.  
Átváltások szomszédos mértékegységek között.  
Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.  
Mérőeszközök használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
A szakasz fogalmának 
előkészítése. 
A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 
gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 
téglalap felismerése. 
A téglalap és négyzet 
tulajdonságai: csúcsok száma, 
oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 
előállítása rajzolással 
szabadon vagy egy-két 
tulajdonság megadásával.  
Egyedi tulajdonságok 
kiemelése. 
Formafelismerés, azonosítás, 
megkülönböztetés.  

Vizuális kultúra: mozaikkép 
alkotása előre elkészített 
háromszögek, négyszögek 
felhasználásával. 

A téglalap és a négyzet 
kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 
újabb ismeretek 
megszerzésében. 

Környezetismeret: 
kerületszámítás a közvetlen 
környezetünkben (szoba, 
kert) 

Négyzet, téglalap területének 
mérése különféle egységekkel, 
területlefedéssel. 
A területszámítás fogalmának 
előkészítése. 

Többféle megoldási mód 
keresése, az alternatív 
megoldások összevetése.  

Környezetismeret: 
tapasztalatgyűjtés a 
mindennapi életből pl. 
szőnyegezés, burkolás a 
lakásban, kertben. 

Az egybevágóság fogalmának 
előkészítése. 

Tengelyesen tükrös 
alakzatok létrehozása 
tevékenységgel. 
Az alkotóképesség 
fejlesztése. 
Megfigyelések kifejezése 
válogatással, 
megfogalmazással. 
A pontosság igényének 
felkeltése. 
Geometriai dinamikus 
szerkesztőprogram 
használata interaktív táblán.  

Környezetismeret:  
szimmetria a természetben. 
 
Vizuális kultúra: szimmetria a 
műalkotásokban. 
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Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 
és környékén. Mozgássor 
megismétlése, mozgási 
memória fejlesztése. 
Térbeli tájékozódási 
képességet fejlesztő, 
egyszerű. rajzolóprogramok 
bemutatása. Egyszerű 
problémák megoldása 
részben tanári segítséggel, 
részben önállóan. 

Környezetismeret: 
tájékozódás közvetlen 
környezetünkben. Égtájak 
ismeretének gyakorlati 
alkalmazása. 

Testek geometriai 
tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 
adott feltételek szerint. 
Térbeli tájékozódási 
képességet fejlesztő, 
egyszerű. rajzolóprogramok 
bemutatása. 
Egyszerű problémák 
megoldása részben tanári 
segítséggel, részben 
önállóan. 
Testek szétválogatása egy-
két tulajdonság szerint. 
Alkotóképesség fejlesztése. 
Kreatív gondolkodás 
fejlesztése. Térlátás 
fejlesztése az alakzatok 
különféle előállításával. 
Sík- és térgeometriai 
megfigyelések elemzése, 
megfogalmazása a tanult 
matematikai szaknyelv 
segítségével 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: dobozokból 
bútorok építése. 
 
Vizuális kultúra: a 
körülöttünk lévő mesterséges 
és természetes környezet 
formavilágának megfigyelése 
és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka felismerése, 
jellemzői.  
Testháló kiterítése téglatest, 
kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 
számbavétele. 
Összehasonlítás, 
azonosságok, 
különbözőségek 
megállapítása. 
Finommotoros 
mozgáskoordinációk 
fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: dobókocka, 
téglatest alakú doboz 
készítése. 

Készségfejlesztő 
oktatóprogramok, logikai 
játékok indítása, használata 
önállóan vagy segítséggel, 
belépés és szabályos kilépés a 
programból. 

Számítógépes játékok, 
egyszerű fejlesztő szoftverek 
megismertetése.  
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Mérések alkalmi egységekkel. 
Mérés szabvány egységekkel: 
km, cl, hl, g, t. 
cm, hl, dkg 

Összehasonlítások végzése a 
valóság tárgyairól, 
alakzatokról, dolgokról. 
Mennyiségi jellemzők 
felismerése, a különbségek 
észrevétele.  
Adott tárgy, elrendezés, kép 
más nézőpontból való 
elképzelése. 
 

Környezetismeret: gyakorlati 
mérések közvetlen 
környezetünkben (tömeg-, 
hosszúságmérés). 
Csomagolóanyagok, dobozok 
tömege. 
 

Az idő mérése: másodperc. 
Időpont és időtartam 
megkülönböztetése.  
 

Tájékozódás az időben: 
a múlt, jelen, jövő, mint 
folytonosan változó 
fogalmak, pl. előtte, utána, 
korábban, később megértése, 
használata. 
Időtartam mérése egyenletes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványos egységekkel 
(másodperc, perc, óra, nap, 
hét, hónap, év). 
Fejlesztőprogram használata 
méréshez. 
Időpont és időtartam 
tapasztalati úton történő 
megkülönböztetése.  
A családban történtek 
elhelyezése az időben. 

Testnevelés és sport: időre 
futás. 
 
Ének-zene: metronóm. 
 
Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
napirend, családi ünnepek, 
események ismétlődése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, az időbeliség 
tudatosítása. 

Egység és mérőszám 
kapcsolata. Mérés az egységek 
többszöröseivel. 
Át- és beváltások végrehajtott 
mérések esetén. 
Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. 
A mértékegységek használata 
és átváltása (következtetéssel) 
szöveges és számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 
kifejezése gyakorlati 
mérésekben. 
A mértékegység és 
mérőszám kapcsolata, 
összefüggésük megfigyelése 
és elmélyítése. 
Mérések a gyakorlatban, 
mérések a családban. 
Fejlesztőprogram használata 
mértékegységek 
átváltásához.  

Technika, életvitel és 
gyakorlat: elkészíthető 
munkadarabok megtervezése 
mérés és modellezés 
segítségével.  
 
Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
háztartásban használatos 
gyakorlati mérések (sütés-
főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szakasz, háromszög, téglalap, négyzet, 
kerület, terület, téglatest, kocka, testháló, 
tükrös alakzat, időpont, időtartam, 
mértékegység, tonna, másodperc, km. 

 
5. Statisztika, valószínűség 
 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  
 – Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  
 – A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
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Előzetes tudás 
Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Adatok megfigyelése, 
gyűjtése, rendezése, 
rögzítése, ábrázolása 
grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 
későbbi fogalomalkotás 
előkészítése. 
A képi grafikus információk 
feldolgozása, forráskezelés.  

Környezetismeret: 
meteorológiai adatok 
lejegyzése, ábrázolása. 

A biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen események. 

Próbálgatások, sejtések, 
indoklások, tippelések, tárgyi 
tevékenységek.  
A lehetséges és lehetetlen 
tapasztalati úton való 
értelmezése.  
A biztos és véletlen 
megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 
kísérletek, megfigyelések. 
Gyakoriság. 
Oszlopdiagram. 
A valószínűség fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 

Események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek 
végzésével, ábrázolása 
oszlopdiagramon. 
Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben.  
A kísérleti eredmények 
összevetése a sejtéssel, az 
eltérés megállapítása és 
magyarázata. 
A gyakoriság, a valószínű, 
kevésbé valószínű 
értelmezése gyakorlati 
példákon. 
Információszerezés az 
internetről, irányított keresés. 
Diagramokhoz kapcsolódó 
információk keresése, 
értelmezése. 

Környezetismeret: természeti 
jelenségek előfordulása és 
valószínűsége. 
 
Magyar nyelv és irodalom: a 
kifejezőkészség alakítása 
(világos, rövid 
megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogal
mak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 
biztos. Grafikon, oszlopdiagram. 
Gyakoriság. 

 
 

A fejlesztés várt eredményei a 3. évfolyam végén 
A tanuló  
 – képes adott tulajdonságú elemeket halmazba rendezni, 
 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
 – értelmezi a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 
 – képes az összes eset megtalálására próbálgatással, 
 – tud 1000-es 100-as számkörben számokat írni, olvasni, 
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 – ismeri és értelmezi a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmát 1000-es 100 –as 
számkörben, 

 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 
 
 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 

adósság) segítségével, 
 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére szöveggel, előállítására 

hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 
 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 1000-es 100-as számkörben, 
 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységekben,  
 – alkalmazza a matematika különböző területein az ésszerű becslést és a kerekítést, 
 – képes pontosan számolni fejben százas számkörben, kerek tízesekkel kevés hibával számol 
 – biztosan ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, segédeszközt pontosan használja. 
 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 
 – képes a műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének 

alkalmazására, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét, 
 – tud írásban háromjegyű kétjegyű számokat összeadni, kivonni, szorozni egyjegyű 

számmal kevés hibával 
 – képes a műveletek ellenőrzésére, 
 – egyszerű szöveges feladatokat megjelenít rajzzal, lejegyzi számmal megold a megoldási 

algoritmus alkalmazásával (a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, 
becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 

 – ismeri a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
 – képes növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerésére, a szabály 

követésére, 
 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
 – meg tudja határozni a szabályt ismeri és használja a egyszerű formában, a hiányzó 

elemeket pótolja, 
 – szabvány mértékegységeket: km, cl, hl, g, t, másodperc.  
 – képes átváltások elvégzésére szomszédos mértékegységek között, 
 – egyszerű gyakorlati példák esetén képes a hosszúság, távolság és idő mérésére, 
 – egyszerű módszerekkel felismer és létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb 

sokszöget,   
 – megérti a test és a síkidom közötti különbséget, 
 – felismeri a kockát, téglatestet,  
 – képes hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel. tükrös alakzatok és tengelyes 

szimmetria előállítására, 
 – tudja megmérni a négyzet és a téglalap kerületét, 
 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 
 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, helyesen értelmezi a 

táblázat adatait, 
 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagramról adatok leolvasására, 
 – valószínűségi játékok, kísérletek során helyesen értelmezi a biztos, lehetetlen, lehet, de 

nem biztos fogalmakat, 
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4. osztály 

 

Fejezetek 
Az új tananyag 
feldolgozásának 

óraszáma 

A gyakorlás  
óraszáma 

Az összefoglalás, 
ellenőrzés  
óraszáma 

1. Gondolkodási módszerek, 
halmazok, matematikai 
logika, kombinatorika, gráfok 

4+ folyamatos   

2. Számelmélet, algebra 88 14 12 
3. Függvények, az analízis 

elemei 20  5 

4. Geometria, mérések 25  5 
5. Statisztika, valószínűség 7   
6. Összesen : 144 14 22 

 
1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok 
Fejlesztési célok: 
–Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. 
–Halmazszemlélet fejlesztése. 
–Nyelvhasználat előtti kommunikáció, eljátszás mint a gondolatok kifejezése, ezek megértése. 
–Rajz, kirakás értelmezése, a lejátszott történés visszaidézése. 
 

Előzetes tudás 

Halmazok összehasonlítása. 
Állítások igazságtartalmának eldöntése. 
Több, kevesebb, ugyannyi fogalma. 
Alakzatok szimmetriájának megfigyelése. 
Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

 
 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Adott tulajdonságú elemek 
halmazba rendezése konkrét 
elemek esetén. 
Halmazba tartozó elemek 
közös tulajdonságainak 
felismerése, megnevezése. 

Megfigyelésben, mérésben, 
számlálásban, számolásban 
gyűjtött adatok, elemek 
halmazba rendezése. A 
logikai „és”, „vagy” szavak 
használata állítások 
megfogalmazásában. 
Összehasonlítás, 
következtetés, absztrahálás. 

Környezetismeret: élőlények 
csoportosítása megadott 
szempontok szerint.  

Annak eldöntése, hogy egy 
elem beletartozik-e egy adott 
halmazba. 
Alaphalmaz és részhalmaz 
fogalma. 

Osztályozás egy, illetve 
egyszerre két szempont 
szerint.  
Síkidomok halmazokba 
rendezése tulajdonságaik 
alapján. 
Sorozatok létrehozása, 
folytatása, kiegészítése adott 
szempont szerint. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szavak jelentése, 
szövegkörnyezettől függő 
eltérő nyelvhasználat. 
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A gondolkodás és a nyelv 
összefonódása, 
kölcsönhatása. 

Tantárgyi fejlesztőprogram 
használata a halmazba 
soroláshoz. 

Osztályozás egy, illetve 
egyszerre két szempont 
szerint.  

 

Néhány elem sorba 
rendezése, az összes eset 
megtalálása. próbálgatással. 

Konkretizálás képességének 
fejlesztése.  

Ének-zene: dallammotívumok 
sorba rendezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Halmaz, összehasonlítás, csoportosítás, 
sorba rendezés. 

 
2. Számelmélet, algebra 
Fejlesztési célok: 
–Elnevezések, megállapodások, jelölések értése, kezelése.  
–Számok nagyságrendje és helyi értéke.  
–Számok helyes leírása, olvasása 10000-ig. 
–Számok nagyságrendjének és helyi értékének biztos ismerete. 
–A helyes műveleti sorrend ismerete és alkalmazása a négy alapművelet körében. 
–Számok képzése, helyi érték szerinti bontása.  
–A tízes, százas, ezres számszomszédok meghatározása.  
–A kerekítés és becslés eszközként való alkalmazása.  
–Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 
–Igény kialakítása a matematika értékeinek és eredményeinek megismerésére. 
–A szorzótábla biztos ismerete. 
 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (1000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 
valódi érték. 
Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C, D, M). 
Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok. Természetes 
számok nagyság szerinti összehasonlítása. 
Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
Páros és páratlan számok.  
Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 
Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 
Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
A műveletek sorrendje. 
Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása 
számokkal. 
Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 
szimbólum kiszámítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számfogalom kialakítása 10 000-
es 1000-es számkörben. 
Számok írása, olvasása 10 000-ig 
1000-ig. 

Tájékozódás az adott 
számkörben.  
Számmemória fejlesztése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: számok 
helyesírása. 

Számok helye, közelítő helye a 
számegyenesen, 
számszomszédok, kerekítés. 
Alaki, helyi és valódi érték. 

Emlékezet fejlesztése, 
tájékozódás a számegyenesen. 
Mennyiségek kifizetése pénzzel 
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Számok képzése, bontása helyi 
érték szerint. 
Természetes számok nagyság 
szerinti összehasonlítása. 
Számítógépes, interaktív táblához 
kapcsolódó oktatóprogramok 
alkalmazása. 

Tájékozódás a számegyenesen.   

Számok összeg-, különbség-, 
szorzat- és hányados alakja. 

Megértett állításokra, szabályokra 
való emlékezés. Tények közti 
kapcsolatok, viszonyok, 
összefüggések felidézése. 

 

A negatív szám fogalmának 
tapasztalati úton történő 
előkészítése. 
Negatív számok a mindennapi 
életben (hőmérséklet, adósság). 

Negatív számokkal való 
ismerkedés tapasztalati úton a 
számegyenes, a hiány és a 
hőmérséklet segítségével. 
Adósság, készpénz, vagyoni 
helyzet fogalmának értelmezése.  
A negatív szám fogalmának 
elmélyítése 

Környezetismeret: 
hőmérséklet és 
mérése, Celsius-skála 
(fagypont alatti, 
fagypont feletti 
hőmérséklet). 

Matematikai oktató program 
használata. 

  

Számok tulajdonságai: 
oszthatóság 5-tel és 10-zel. 

Számok összehasonlítása, 
szétválogatása az oszthatósági 
tulajdonság szerint. 

 

Műveletek közötti kapcsolatok: 
összeadás, kivonás, szorzás, 
osztás. 
Fejszámolás: összeadás, kivonás, 
szorzás és osztás  kerek 
tízesekkel, százasokkal legfeljebb 
háromjegyű, nullára végződő 
számokkal. 
Fejszámolás: szorzás, osztás 
tízzel, százzal és ezerrel. 
Írásbeli összeadás, kivonás 
három- és négyjegyű számokkal. 
Írásbeli szorzás és osztás egy-és 
kétjegyű számmal. 

Az ellenőrzési igény kialakítása, 
a műveletek közötti kapcsolatok 
megfigyelésén keresztül. 
A pontos feladatvégzés 
igényének fejlesztése. 
A figyelem terjedelmének és 
tartósságának növelése; tudatos, 
célirányos figyelem.  
A fejszámolás biztonságos 
használata. A szorzótáblák 
gyakorlása. 
Analógiák felismerése, keresése, 
kialakítása. 
Írásbeli műveletek alkalmazás 
szintű felhasználása. 
A tanult műveletek elvégzésének 
gyakorlása, ellenőrzése. 

Magyar nyelv és 
irodalom: kérdések, 
problémák, válaszok 
helyes 
megfogalmazása. 

Matematikai fejlesztőprogram 
használata. 

  

Összeg, különbség, szorzat, 
hányados becslése kerekített 
értékekkel.  

Jelek szerepe, használata. 
A becslés finomítása a tagok, 
tényezők, osztó, osztandó 
megfelelő kerekítésével. 

Magyar nyelv és 
irodalom: jelek 
szerepe, használata. 

Műveleti tulajdonságok: tagok, 
tényezők felcserélhetősége, 
csoportosíthatósága, összeg és 

Változó helyzetek megfigyelése, 
műveletek tárgyi megjelenítése.  
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különbség, valamint szorzat és 
hányados változásai. 
Zárójel használata; összeg és 
különbség szorzása, osztása. 
Műveleti sorrend. 

Feladattartás és feladatmegoldási 
sebesség fejlesztése.  
Megismert szabályokra való 
emlékezés. 
Oktatóprogram alkalmazása a 
műveleti sorrend bemutatására.  

 

Szimbólumok használata 
matematikai szöveg leírására, az 
ismeretlen szimbólum 
kiszámítása, ellenőrzés. 

Matematikai modellek megértése. 
Önértékelés, önellenőrzés. 
Gondolatmenet követése, oksági 
kapcsolatok keresése, megértése. 

 

Törtek fogalmának tapasztalati 
előkészítése.  
Törtek a mindennapi életben: 2, 
3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 
megnevezése, lejegyzése 
szöveggel, törtszámmal. 
Számláló, nevező, törtvonal. 

Közös munka (páros, kis 
csoportos munka, csoportmunka), 
együttműködés vállalása.  
Törtekkel kapcsolatos oktató 
program használata. Törtek 
előállítása hajtogatással, 
nyírással, rajzzal, színezéssel. 
Animáció lejátszása törtek 
előállításához 

 

Szöveges feladatok. 
Többféle megoldási mód 
keresése. 

A szöveg értelmezése, adatok 
kigyűjtése, megoldási terv 
készítése. Becslés. 
Megoldás próbálgatással, 
számolással, következtetéssel. 
Ellenőrzés, az eredmény 
realitásának vizsgálata. 
A szövegértéshez szükséges 
nyelvi, logikai szerkezetek 
fokozatos megismerése. 
Adatok lejegyzése, rendezése, 
ábrázolása. 
Összefüggések felismerése. 
Válasz megfogalmazása szóban, 
írásban. 

Magyar nyelv és 
irodalom: az írott 
szöveg megértése, 
adatok keresése, 
információk 
kiemelése. 

Római számok. 
A római számok története. 
Római számok írása, olvasása  
I, V, X, L, C, D, M jelekkel. 

Irányított keresés római számok 
használatáról 
 

Környezetismeret: a 
lakóhely története; a 
római számok 
megfigyelése régi 
épületeken. 

A gyerekeknek szóló 
legelterjedtebb elektronikus 
szolgáltatások megismerése. 

  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Számszomszéd, kerekítés, közelítő érték, műveleti sorrend. Három- és 
négyjegyű szám. Tört szám, negatív szám. Becslés, ellenőrzés. Római 
szám. Alaki, helyi és valódi érték. 
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3. Függvények, az analízis elemei 
Fejlesztési célok: 
 – Matematikai modellek készítése.  
–Sorozatok felismerése, létrehozása. 

Előzetes tudás 
Sorozat szabályának felismerése, folytatása. 
Növekvő és csökkenő számsorozatok. 
Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Sorozat szabályának 
felismerése.segítséggel 

Adott szabályú sorozat 
folytatása. 
Összefüggések keresése az 
egyszerű sorozatok elemei 
között. 
Sorozatok néhány hiányzó 
vagy megadott sorszámú 
elemének kiszámítása. 
Sorozatok képzési 
szabályának keresése, 
kifejezése szavakkal.  
Oktatóprogram használata 
sorozat szabályának 
felismeréséhez, folytatásához. 
A figyelem és a memória 
fejlesztése. 
Szabályfelismerés. 
Az önállóság fejlesztése a 
gondolkodási műveletek 
alkalmazásában.  
Az anyanyelv és a szaknyelv 
használatának fejlesztése. 
Adott utasítás követése, 
figyelem tartóssága.  
Saját gondolatok 
megfogalmazása, mások 
gondolatmenetének 
végighallgatása. 

Vizuális kultúra: periodicitás 
felismerése sordíszekben, 
népi motívumokban. 

Összefüggések, kapcsolatok 
táblázat adatai között. 
Tapasztalati adatok 
lejegyzése, táblázatba 
rendezése. 

Kapcsolatok, szabályok 
keresése táblázat adatai 
között. 
Táblázat adatainak 
értelmezése. 
Tapasztalati adatok 
lejegyzése, táblázatba 
rendezése, a folytatásra 
vonatkozó sejtések 
megfogalmazása. 
Az általánosításra való 
törekvés. A kifejezőkészség 

Környezetismeret: adatok 
gyűjtése az állatvilágból 
(állati rekordok). 
 
Testnevelés és sport: 
sporteredmények, mint 
adatok. 
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alakítása: világos, rövid 
fogalmazás. 
Az absztrakciós képesség 
alapozása. 

Grafikonok. Grafikonok adatainak 
leolvasása. 
Grafikonok készítése. 
Matematikai összefüggések 
felismerése.  

Környezetismeret: 
hőmérsékleti grafikonok 
készítése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Táblázat, grafikon. Sorozat. Szabály, 
kapcsolat. 

 
4. Geometria, mérések 
Fejlesztési célok: 
 – Térbeli és síkbeli tájékozódás továbbfejlesztése.  
 – Feltételeknek megfelelő alkotások elképzelése elkészítésük előtt, a tényleges alkotás 

összevetése az elképzelttel.  
 – A matematika és a valóság kapcsolatának építése.  
 – Mérőeszközök és mértékegységek önálló használata.  
 – Érzékelés, észlelés pontosságának fejlesztése. 
–A szimmetria felismerése a valóságban: tárgyakon, természetben, művészeti alkotásokon.  
–Esztétikai érzék fejlesztése.  
–A körző és a vonalzó célszerű használata. 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). 
Térbeli alakzatok.(kocka, téglatest) 
A test és a síkidom megkülönböztetése. 
Szimmetria: tengelyesen szimmetrikus alakzatok megfigyelése. 
A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A 
szabvány mértékegységek: cm, dm, m, km, cl, dl, l, hl, g, dkg, 
kg, t, másodperc,  perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások 
szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti 
összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Egyenesek kölcsönös 
helyzetének megfigyelése 
tapasztalati úton: metsző és 
párhuzamos egyenesek.  
A szakasz fogalmának 
előkészítése. 
A szakasz és mérése. 

Tapasztalatszerzés, érvelés. Technika, életvitel és 
gyakorlat: hajtogatás. 

Háromszög, négyzet és 
téglalap felismerése. 
A téglalap és négyzet 
tulajdonságai: csúcsok száma, 
oldalak száma. 

Háromszögek, négyszögek 
előállítása rajzolással 
szabadon vagy egy-két 
tulajdonság megadásával. 
Egyedi tulajdonságok 
kiemelése. 
Formafelismerés, azonosítás, 
megkülönböztetés. 

Vizuális kultúra: mozaikkép 
alkotása előre elkészített 
háromszögek, négyszögek 
felhasználásával. 
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A képszerkesztő program 
néhány rajzeszközének 
ismerete, a funkciók 
azonosítása, gyakorlati 
alkalmazása. 
Egyszerű rajzok, ábrák 
elkészítése.  
A rajzos dokumentum 
nyomtatása. 

A tanult síkidomok rajzolása 
képszerkesztő program 
segítségével. 
A feladat megoldásához 
szükséges, mások által 
összeépített alkalmazói 
környezet használata.  

 

A téglalap és a négyzet 
kerületének kiszámítása.  

Ismeretek alkalmazása az 
újabb ismeretek 
megszerzésében. 

Környezetismeret: 
kerületszámítás a közvetlen 
környezetünkben (szoba, 
kert) 

Négyzet, téglalap területének 
mérése különféle 
egységekkel, 
területlefedéssel. 
A területszámítás fogalmának 
előkészítése. 

Többféle megoldási mód 
keresése, az alternatív 
megoldások összevetése. 

Környezetismeret: 
tapasztalatgyűjtés a 
mindennapi életből pl. 
szőnyegezés, burkolás a 
lakásban, kertben. 

A kör fogalmának tapasztalati 
előkészítése. 

A körző használata (játékos 
formák készítése). 
Kör létrehozása, felismerése, 
jellemzői. 

Ének-zene: körjátékok. 
 
Vizuális kultúra: a kör 
megjelenése művészeti 
alkotásokban.  

Az egybevágóság fogalmának 
előkészítése. 

Tengelyesen tükrös alakzatok 
létrehozása tevékenységgel. 
Az alkotóképesség 
fejlesztése. 
Megfigyelések kifejezése 
válogatással, 
megfogalmazással. 
A pontosság igényének 
felkeltése. 
Geometriai dinamikus 
szerkesztőprogram használata 
interaktív táblán.  

Környezetismeret:  
szimmetria a természetben. 
 
Vizuális kultúra: szimmetria a 
műalkotásokban. 

Tájékozódás síkban, térben. Tájékozódás pl. az iskolában 
és környékén. Mozgássor 
megismétlése, mozgási 
memória fejlesztése. 
Térbeli tájékozódási 
képességet fejlesztő, 
egyszerű. rajzolóprogramok 
bemutatása. 
Egyszerű problémák 
megoldása részben tanári 
segítséggel, részben önállóan. 

Környezetismeret: 
tájékozódás közvetlen 
környezetünkben. Égtájak 
ismeretének gyakorlati 
alkalmazása. 

Testek geometriai 
tulajdonságai, hálója. 

Testek építése szabadon és 
adott feltételek szerint. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: dobozokból 
bútorok építése. 
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Térbeli tájékozódási 
képességet fejlesztő, 
egyszerű. rajzolóprogramok 
bemutatása.  
Egyszerű problémák 
megoldása részben tanári 
segítséggel, részben önállóan. 
Testek szétválogatása egy-két 
tulajdonság szerint. 
Alkotóképesség fejlesztése. 
Kreatív gondolkodás 
fejlesztése. Térlátás 
fejlesztése az alakzatok 
különféle előállításával. 
Sík- és térgeometriai 
megfigyelések elemzése, 
megfogalmazása a tanult 
matematikai szaknyelv 
segítségével.  

 
Vizuális kultúra: a 
körülöttünk lévő mesterséges 
és természetes környezet 
formavilágának megfigyelése 
és rekonstrukciója. 

Téglatest és kocka jellemzői. 
Rubik-kocka. 
Testháló kiterítése téglatest, 
kocka esetében. 

Megfigyelés, tulajdonságok 
számbavétele. 
Összehasonlítás, 
azonosságok, különbözőségek 
megállapítása. 
Finommotoros 
mozgáskoordinációk 
fejlesztése. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: dobókocka, 
téglatest alakú doboz 
készítése. 

Készségfejlesztő 
oktatóprogramok, logikai 
játékok indítása, használata 
önállóan vagy segítséggel, 
belépés és szabályos kilépés a 
programból. 

Számítógépes játékok, 
egyszerű fejlesztő szoftverek 
megismertetése.  
 

 

A gömb felismerése, 
jellemzői. 

Tapasztalatgyűjtés. 
A gömb létrehozása. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: gyurma vagy 
kókuszgolyó készítése. 
 
Környezetismeret: gömb 
alakú gyümölcsök. 
 
Testnevelés és sport: labdák. 

Mérések alkalmi 
egységekkel. 
Mérés szabvány egységekkel: 
mm, km, ml, cl, hl, g, t. 

Összehasonlítások végzése a 
valóság tárgyairól, 
alakzatokról, dolgokról. 
Mennyiségi jellemzők 
felismerése, a különbségek 
észrevétele.  
Adott tárgy, elrendezés, kép 
más nézőpontból való 
elképzelése. 

Környezetismeret: gyakorlati 
mérések közvetlen 
környezetünkben (tömeg-, 
hosszúságmérés). 
Csomagolóanyagok, dobozok 
tömege. 
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Az idő mérése: másodperc. Tájékozódás az időben: 
a múlt, jelen, jövő, mint 
folytonosan változó 
fogalmak, pl. előtte, utána, 
korábban, később megértése, 
használata. 
Időtartam mérése egyenletes 
tempójú mozgással, hanggal, 
szabványos egységekkel 
(másodperc, perc, óra, nap, 
hét, hónap, év). 
Fejlesztőprogram használata 
méréshez.  
A családban történtek 
elhelyezése az időben. 

 
Testnevelés és sport: időre 
futás. 
 
Ének-zene: metronóm. 
 
Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
napirend, családi ünnepek, 
események ismétlődése. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
változó helyzetek, időben 
lejátszódó történések 
megfigyelése, az időbeliség 
tudatosítása. 

Egység és mérőszám 
kapcsolata. Mérés az 
egységek többszöröseivel. 
Át- és beváltások végrehajtott 
mérések esetén. 
Átváltások szomszédos 
mértékegységek között. 
A mértékegységek használata 
és átváltása szöveges és 
számfeladatokban. 

A pontosság mértékének 
kifejezése gyakorlati 
mérésekben. 
A mértékegység és mérőszám 
kapcsolata, összefüggésük 
megfigyelése és elmélyítése. 
Mérések a gyakorlatban, 
mérések a családban. 
Fejlesztőprogram használata 
mértékegységek átváltásához. 
 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: elkészíthető 
munkadarabok megtervezése 
mérés és modellezés 
segítségével.  
 
Környezetismeret; technika, 
életvitel és gyakorlat: 
háztartásban használatos 
gyakorlati mérések (sütés-
főzés hozzávalói). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Metsző és párhuzamos egyenesek, 
szakasz, szög, háromszög, téglalap, 
négyzet, kerület, terület, téglatest, kocka, 
testháló, tükrös alakzat, időpont, 
időtartam, kör, gömb, mértékegység, 
tonna, másodperc, km, mm. 

 
5. Statisztika, valószínűség 
Fejlesztési célok: 
–Rendszerszemlélet, valószínűségi és statisztikai gondolkodás alapozása.  
–A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 
 

Előzetes tudás 
Adatokról megállapítások megfogalmazása. 
Valószínűségi megfigyelések, játékok kísérletek. 
Tapasztalatszerzés a véletlenről és a biztosról. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Adatok megfigyelése, 
gyűjtése, rendezése, 
rögzítése, ábrázolása 
grafikonon. 

Tapasztalatok szerzésével 
későbbi fogalomalkotás 
előkészítése. 
A képi grafikus információk 
feldolgozása, forráskezelés.  

Környezetismeret: 
meteorológiai adatok 
lejegyzése, ábrázolása. 
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Számtani közép, átlag 
fogalmának bevezetése. 

Néhány szám számtani 
közepének értelmezése, az 
„átlag” fogalmának 
bevezetése, használata adatok 
együttesének jellemzésére. 

Környezetismeret: 
hőmérsékleti és 
csapadékátlagok. 

A biztos, a lehetséges és a 
lehetetlen események. 
 

Próbálgatások, sejtések, 
indoklások, tippelések, tárgyi 
tevékenységek.  
A lehetséges és lehetetlen 
tapasztalati úton való 
értelmezése.  
A biztos és véletlen 
megkülönböztetése. 

 

Valószínűségi játékok, 
kísérletek, megfigyelések. 
Gyakoriság. 
Oszlopdiagram. 
A valószínűség fogalmának 
tapasztalati előkészítése. 
 

Események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek 
végzésével, ábrázolása 
oszlopdiagramon. 
Sejtés megfogalmazása adott 
számú kísérletben.  
A kísérleti eredmények 
összevetése a sejtéssel, az 
eltérés megállapítása és 
magyarázata. 
A gyakoriság, a valószínű, 
kevésbé valószínű 
értelmezése gyakorlati 
példákon. 
Információszerezés az 
internetről, irányított keresés.  
Diagramokhoz kapcsolódó 
információk keresése, 
értelmezése. 
 

Környezetismeret: természeti 
jelenségek előfordulása és 
valószínűsége. 
 
Magyar nyelv és irodalom: a 
kifejezőkészség alakítása 
(világos, rövid 
megfogalmazás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogal
mak 

Valószínű, biztos, lehetetlen, lehet, de nem 
biztos.Átlag. Grafikon, oszlopdiagram. 
Gyakoriság. 

 
 

A fejlesztés várt eredményei a 4. évfolyam végén 
A tanuló  
 – tud sorba rendezni adott tulajdonságú elemeket  
 – felismeri, megnevezi a halmazba tartozó elemek közös tulajdonságait, 
 – képes annak eldöntésére, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba, 
 – értelmezése a változást egyszerű matematikai tartalmú szövegben, 
 – próbálgatással képes az összes eset megtalálására, 
 – tud számokat írni, olvasni 10 000-es 1000-es számkörben, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a helyi érték, alaki érték, valódi érték fogalmakat 10 000-es 

1000-es számkörben, 
 – tud római számokat írni, olvasni 1000-es 100-as számkörben (I, V, X, L, C, D, M); 
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 – helyesen értelmezi a negatív számokat a mindennapi életben modell (hőmérséklet, 
adósság) segítségével, 

 – képes 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezésére, lejegyzésére, előállítására, 
hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel, 

 – tud természetes számokat nagyság szerinti összehasonlítani 10 000-es számkörben, 
 – képes mennyiségek közötti összefüggések észrevételére tevékenységeken keresztül, 
 – alkalmazza  az ésszerű becslést és a kerekítést a matematika különböző területein,  
 – tud fejben számolni százas számkörben, kerek tízesekkel 
 – biztos ismeri a szorzótáblát 100-as számkörben, 
 – ismeri az összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmát, 
 – alkalmazza a műveletek tulajdonságait, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségét, 
 – ismeri és helyesen alkalmazza a műveletvégzés sorrendjét,  
 – képes négyjegyű számok összeadására, kivonására, szorozni kétjegyű, osztani egyjegyű 

számmal írásban, 
 – tudja a műveletek helyességének ellenőrzését, 
 – képes szöveges feladat megoldására a megoldási algoritmus (a szöveg értelmezése, adatok 

kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata) 
alkalmazásával, 

 – ismeri és helyesen használja a többszörös, osztó, maradék fogalmát, 
 – felismeri a növekvő és csökkenő számsorozatokat, tudja azokat folytatni, 
 – képes összefüggések keresésére az egyszerű sorozatok elemei között, 
 – tudja megfogalmazni a szabályt egyszerű formában, a hiányzó elemeket pótolja, 
 – képes egyenesek kölcsönös helyzetének felismerésére (metsző és párhuzamos egyenesek),  
 – ismeri a szabvány mértékegységeket: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc. Tud átváltásokat 

végezni szomszédos mértékegységek között, 
 – képes egyszerű gyakorlati példákban a hosszúság, távolság és idő mérésére, 
 – létrehoz háromszöget, négyzetet, téglalapot, egyéb sokszöget egyszerű módszerekkel, 

felismerési, megnevezi jellemzőiket, 
 – ismeri a kör fogalmát, felismerési a gömböt, 
 – megértési a test és a síkidom közötti különbséget,  
 – felismerés és létrehoz kockát és téglatestet, megnevezi jellemzőiket, 
 – hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel előállít tükrös alakzatokat, 
 – tudja kiszámítani a négyzet és a téglalap kerületét, 
 – képes a négyzet, téglalap területének mérésére különféle egységekkel, területlefedéssel, 
 – képes tapasztalati adatok lejegyzésére, táblázatba rendezésére, a táblázat adatainak 

értelmezésére,  
 – képes adatgyűjtésre, adatok lejegyzésére, diagram leolvasására, 
 – értelmezése a valószínűségi játékok, kísérletek során a biztos, lehetetlen, lehet, de nem 

biztos fogalmakat, 
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Etika  
 

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyének és 

a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális hagyományokban 

gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, a 

szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 

önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 

területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más 

tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a 

tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének 

tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az ezekből következő kérdések 

felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait is megértő gondolkodást fejleszti.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi 

szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, 

a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi 

normák és közösségi értékek értelmezése. 

A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés, szabadság, 

felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság. Ezek a tanuló 

lelkiismeretének fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót megfontolt döntésre, kulturált 

véleményalkotásra és felelős tevékenységre készteti.  

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-, érdekkonfliktusok és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az ajánlott tantárgyi tartalmak és 

tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a tanulót az életvezetésében 

sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik 

identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti:  

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 

válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a 

mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti 

elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 

gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok 

asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas konfliktusok 

kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák szervezése, 

megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben 

kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése. A digitális 

önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom 
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digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt 

magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 

tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését 

igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai 

problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, 

mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja 

a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 

gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, 

a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a 

fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók önállóan 

vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 

szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 

valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A 

tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére 

kerül sor. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás és a 

cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget 

kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely során a 

gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a 

lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 

megőrzése alapfeladat. 

Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan, teljes 

felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani, nevelni, 

cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési sajátosságait. 
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Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot 

igényel a pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, 

szakdidaktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek 

szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők, 

osztályfőnök, igazgató, tanárok). 

                                                   1. évfolyam 
Az alsó tagozat első évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos erkölcsi-etikai 
gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen környezetéről szerzett 
ismereteinek tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális eszköztárának létrehozása és a 
szokásszintű viselkedések belsővé válása.  

Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban elcsitulnak a 
viharos ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt világ elvárásainak 
megfelelni. A család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is döntő jelentőségű a 
számára, de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi megnyilvánulásait. A 
megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor meghatározó érzelmei: a 
szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály esetében a szülővel, a tanárokkal, a 
tekintélyszemélyekkel való kapcsolat.  

Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan fenntartó, 
támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak 
figyelembevételével. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal jelennek 
meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az önmagára figyelő 
magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazása. Mind az életkor, mind a 
tantárgy sajátosságai miatt az 1. osztályos kerettantervben különös jelentősége van az egyéni 
különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen reagáló differenciált bánásmódnak.  

Az 1. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önismeretére, 
valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. Az első 
évfolyamon a társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó zsidó-keresztény kultúra 
világképével és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az egyházi ünnepkörök és hagyományok 
közös feldolgozásával valósulnak meg. A tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő 
módszerek lehetőséget nyújtanak a személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élményének 
megélésére.   

Az 1. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 36 óra.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1.  Éntudat – Önismeret 12 

2.  Család – Helyem a családban 6 

3. Helyem az osztály közösségében 12 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 

Helyem a társadalomban 

6 

Összes óraszám: 36 
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TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők; 

- csoportos tevékenységek keretében felismeri és megjeleníti az alapérzelmeket, az 

alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját érzelmi állapotait; 

- felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját 

viselkedésének jellemző elemeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;  

- céljai megvalósítása közben önkontrollt végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Önismeret 

 Saját jellemzők 

 Külső és belső tulajdonságok azonosítása, azok megítélésformáló ereje 

 Saját környezet bemutatása 

 Saját szokások azonosítása 
– Érzelmek megismerése 

 Saját alapérzelmek felismerése, szóbeli megfogalmazása  

 Gondolatok és érzelmek kifejezése a helyzethez illően  

 Kellemes és kellemetlen érzelmeket kiváltó helyzetek felismerése 

 Gondolatok és érzelmek kifejezési módjainak gyakorlása 

 A veszélyt jelentő helyzetek azonosítása 
– Fejlődés 

 A változások felismerése 

 A testi és szellemi fejlődés lépéseinek azonosítása 

 Saját erősségek és fejlesztésre váró területek, a két oldal egyensúlyának megtalálása  

 Hatékony tanulási technikák és feltételek gyűjtése 

 Saját tanulási célok és jó szokások meghatározása 

 Saját viselkedésre vonatkozó reflektálás gyakorlása 

FOGALMAK 

én, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület, öröm, bánat, félelem, harag, otthon, védettség, 

bizalom, fejlődés, változás, cél, szokás 

 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  
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- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek 

előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik 

ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez 

segítségért fordulhat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a 
fiziológiai állapotokra  

 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz 
megkülönböztetése)  

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése  

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 
rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek 
felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 

 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

FOGALMAK 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet  

TÉMAKÖR: Helyem az osztály közösségében 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

– felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét és feladatait; érdeklődésének és tudásának 

megfelelő feladatot vállal a közös munkában; 
– megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő közlési módokat hagyományos és digitális 

környezetben egyaránt, véleményét másokat nem bántó módon fejezi ki;  

– felismeri az együttműködést segítő, vagy akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét 

az együttműködésben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait; 

– mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és 

érzéseit; 

– különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére; 

– megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és 

azonosítja azok sajátos szabályait; 

– rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló 

kapcsolatokat kezdeményezzen; 

– ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kommunikáció 

 A társas érintkezés és a beszélgetés alapvető szabályainak ismerete 

 Alapvető testbeszéd-jelzések azonosítása és értelmezése  

 A verbális és-nonverbális kommunikációs elemek azonosítása, az együttérzés 
kifejezése 

 Egyenrangú és kölcsönös kommunikáció, kommunikációt és megértést segítő 
verbális és non-verbális elemek felismerése 

– Kortárs kapcsolatok 

 Kapcsolatok kialakítása, ápolása kortársakkal 

 A kapcsolatok kialakulását segítő és gátló viselkedési formák megkülönböztetése 

 A kortárs kapcsolatok minőségének meghatározása, a barátságok jellemzőinek 
felismerése 

 A barátság kezdeményezése és ápolása 
– Konfliktusok 

 Az elfogadás és az elutasítás jelzéseinek azonosítása 

 Vita, veszekedés, harag okainak feltárása, a kibékülés, megbeszélés módjai, a 
megbocsátás elfogadása 

 Az egyenlőtlen és bántó helyzetek felismerése, és a rájuk való megfelelő reakció 
tanulása 

FOGALMAK 

 figyelem, testbeszéd, tisztelet, sértés, vita, harag, kibékülés, elfogadás, megbocsátás, lelkiismeret  
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TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, 

valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel 

reagál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok 

jelentőségét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 

– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, 

véleményt alakít ki ezekről;  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul 

ezekhez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek 
megismerése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 
– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, 
szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  
– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése 

 Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, 
kompromisszumos megoldások felismerése 

FOGALMAK 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszkeség  
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                                      2. évfolyam 
Az alsó tagozat második évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos erkölcsi-etikai 

gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen környezetéről szerzett 

ismereteinek tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális eszköztárának létrehozása és a 

szokásszintű viselkedések belsővé válása.  

Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban elcsitulnak a 

viharos ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt világ elvárásainak 

megfelelni. A család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra is döntő jelentőségű a 

számára, de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi megnyilvánulásait. A 

megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor meghatározó érzelmei: a 

szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály esetében a szülővel, a tanárokkal, a 

tekintélyszemélyekkel való kapcsolat.  

Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan fenntartó, 

támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak 

figyelembevételével. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal jelennek 

meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az önmagára figyelő 

magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazása. Mind az életkor, mind a 

tantárgy sajátosságai miatt a 2. osztályos kerettantervben különös jelentősége van az egyéni 

különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen reagáló differenciált bánásmódnak.  

A 2. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető önismeretére, 

valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére összpontosít. Az első két 

évfolyamon a társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó zsidó-keresztény kultúra 

világképével és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az egyházi ünnepkörök és hagyományok 

közös feldolgozásával valósulnak meg. A tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő 

módszerek lehetőséget nyújtanak a személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élményének 

megélésére.   

A 2. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

       1. Család – Helyem a családban 6 

       2. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem 

a társadalomban 

6 

       3.  A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság 

érdekében 

12 

        4.  Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 12 

Összes óraszám: 36 
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TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

- felismeri és megnevezi a szűkebb és a tágabb családtagjait, a rokonsági szinteket 

- azonosítja a családi szerep- és felelősségvállalást  

- átéli a különböző családi események fontosságát 

- megérti, elkülöníti a családi és az egyéb ünnepeket, és törekszik az ünnepek 

előkészületeinek aktív résztvevőjévé válni; 

- felismeri a családtagokkal és barátokkal kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit, törekszik 

ezek okainak feltárására, kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése, 

iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait; 

- megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi 

kapcsolatainak alakulásában; 

- képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit; 

- felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez 

segítségért fordulhat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egészséges életmód 

 A testi és lelki állapotok néhány fő jellemzőinek azonosítása, az érzelmek hatása a 
fiziológiai állapotokra  

 Az egészséges életmód alapelemei, az egészségmegtartó stratégiák ismerete 

 A biztonság feltételeinek megérzése a mindennapokban  

 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek azonosítása (a jó és rossz stressz 
megkülönböztetése)  

 Helyzetek azonosítása, melyekben segítség nyújtására vagy kérésére van szükség 

A tanács, segítség ajánlásának és kérésének módjainak gyakorlása 

– Családi és tágabb kapcsolatok 

 Családtagok, családi viszonyok jellemzése 

 A családtagok közös tevékenységeinek megismerése 

 Szokások a családban, és azok szerepének felismerése 

 Ünnepek a családban, a családi ünnepekhez kapcsolódó szokások átélése  

 A család tágabb kapcsolatrendszerének azonosítása: barátok, szomszédok, távoli 
rokonok, ismerősök 

– Érzelmek kifejezése a családban, sorsfordító események 

 A pozitív, megtartó emberi kapcsolatokban megjelenő esetleges negatív érzelmek 
felismerése  

 Módszerek megismerése a negatív érzelmek kezelésére 
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 A családon belüli lehetséges konfliktusok megérzése 

 Változások, események azonosítása a családban 

 A szeretet kifejezésének és elfogadásának módjainak gyakorlása 

FOGALMAK 

biztonság, egészség, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap, hétvége, ünnep, szeretet, tisztelet 

 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – Helyem a társadalomban 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

–  ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, 

valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi érzékenységgel 

reagál ezekre; 

– ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti értéket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat; 

– különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok 

jelentőségét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit; 

– az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja, 

véleményt alakít ki ezekről;  

– felismeri a közösségek működésének feltételeit, és erkölcsi érzékenységgel viszonyul 

ezekhez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A lakóhely jellemzői 

 Saját kedvelt helyszínek a lakókörnyezetben, a lakóhelyhez kötődés megfogalmazása 

 Saját lakóhely néhány nevezetességének, fontos helyeinek, személyeinek 
megismerése 

 Felismeri a lakókörnyezet közös gondozásának módjait és fontosságát 
– Közös ünnepek 

 Az egyes egyházak ünnepkörei 

 A nemzeti ünnepek hátterében álló történetek megismerése 

 Családi, iskolai és nemzeti ünnepek jellegének megkülönböztetése 

 Az ünnepekhez való saját kapcsolódási pontok keresése (érzelmek, gondolatok, 
szokások) 

 Személyes részvétel a közös ünneplés előkészítésében, lebonyolításában  
– Az együttélés szabályai 

 A társas szabályok szerepének meghatározása az együttélésben  

 A szabályszegés következményeinek felismerése 
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 Az osztály életének közös megszervezése, megbeszélési technikák gyakorlása, 
kompromisszumos megoldások felismerése 

FOGALMAK 

lakóhely, szabály, alkalmazkodás, egyenlőség, igazságosság, együttműködés, érzelem, büszkeség 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése a fenntarthatóság érdekében 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri a természet esztétikus rendjét, 

– megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, 

megoldási javaslatot tesz környezetének fejlesztésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról, 

növényekről; 

– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és 

megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme; 

– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe 

vehetők a környezetvédelmi szempontok. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A természet védelme 

 Példák megfogalmazása ember és természet kapcsolódására 

 Állatok és növények felelős gondozásának gyakorlása 

 A saját környezetben található természeti értékek gyűjtése 

 A természetvédelem fontosságának a felismerése 

 Veszélyeztetett élőlények és veszélyeztetettségük okainak megismerése 

 Környezetkárosító cselekvések azonosítása, elkerülése 
– Környezetvédelem 

 A fenntarthatóság helye a mindennapi cselekvésben 

 A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlása 

 A takarékosság elvének elfogadása, megfogalmazása  

 A környezetkárosító magatartások elkerülési módjainak megismerése 

 A saját, a természetben tanúsított viselkedésének kontrolálása 

 Stratégiák kialakítása a környezetkárosító magatartás elkerülésére 

FOGALMAK 

gondozás, gondoskodás, veszélyeztetett, természetvédelem, környezetkárosítás, hulladék, szelektív 

gyűjtés, környezetvédelem.  

 

 

TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 

adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai tanításokban és más kulturálisan 

hagyományozott történetekben megjelenő együttélési szabályokat; 

– megismer többféle, a jelentősebb vallási ünnepekhez kapcsolódó egyházi és 

kulturális szokást. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá 

kapcsolódó zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet; 

– a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott 

történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből 

példákat hoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Kérdések a világról 

 Saját kérdések megfogalmazása az ismeretlenről 

 A környező világ megismerési módjainak összegyűjtése (megfigyelés, magyarázat, 
kérdések a tapasztaltabbakhoz, szöveges, filmes források)  

 Gondolatok megfogalmazása a tapasztalaton túli világról (a gondolkodás, 
gondviselés, megismerés, képzelet, világmindenség, idő fogalma)  

– Vallás, hit 

 Egyházi ünnepkörök és a hozzájuk kapcsolódó népszokások: Mikulás, karácsony, 
húsvét, pünkösd történetének megismerése (például Jézus születésének története a 
keresztény vallásokban; a hanuka ünnepe a zsidó vallásban) 

 A környezetben található egyházak, felekezetek néhány vallási szokásának 
megismerése 

 

– Erkölcs 

 Az együttélést befolyásoló főbb értékek azonosítása vallási vagy kulturálisan 
hagyományozott történetekben (bibliai történetek, mesék, mondák) 

 A szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem megjelenési módjainak felismerése a 
mindennapokban 

 Gondolatok megfogalmazása a jóról és a rosszról 

 Annak felismerése, hogy az emberek nem egyértelműen jók vagy rosszak, csak a 
cselekvéseik ítélhetők meg 

FOGALMAK 

vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet, tisztelet, segítőkészség, türelem, jó és 

rossz. 
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Ének-zene 
 

Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése szempontjából 
kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a tanuló zenei anyanyelve, 
mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt kötődik. A pedagógus munkájának 
érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain. 

Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt, melyek 
hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás). 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 
kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 
kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 
ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 
tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 
hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 
más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv 
is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi 
struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi 
kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a 
ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a 
saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene mindennapi funkcióját, és 
megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is.  

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 
jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 
használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 
különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri 
fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta 
lehetőségeket is.  

A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve, tevékenység 
központú módszer alapján valósul meg. 

A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges tartalmat 
kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk 
megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője. 
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„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, 
mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti, de lelket tár minden nép 
nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok csiszolta tökéletességhez méri, amit 
hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály Zoltán) 

1–4. évfolyam 

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a témakörök 
nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. Az egyes témaköröknél megjelölt 
minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A témakörök és a  fejlesztési feladatok 
átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is megjelenik,. ezáltal a 
tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv 
megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti identitását. 
A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást. 

További cél, hogy az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez jussanak. 
Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai alkotásaik, saját 
kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk, tanuljanak meg alapszinten 
kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. 
Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy 
közös hangverseny látogatást, mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez. 

1–2. évfolyam 
Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely megelőzi az 
ismeretek tanítását. A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik. Tanulják meg a 
gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a folyosón – ahol csak hely és alkalom 
adódik rá. Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos gondozása. 
Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és a tiszta 
intonáció kialakítása. A zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen. A 
tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és szabad mozgás 
improvizációval fejezzék ki. 

A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus és a tanulók 
közös alkotó munkája. 

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata, javasolt óraszámok: 

Témakör neve 1. o. 2. o. 
Zeneművek/Énekes anyag 36 36 
Zeneművek/Zenehallgatás 15 15 
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés 7 7 
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 7 7 
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás 7 7 

Összes óraszám: 72 72 
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TÉMAKÖR: Zeneművek/Énekes anyag 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1.o. 36 óra- 2. o. 36 óra 

Életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekdalok, gyermekjátékdalok, vagyis olyan zeneművek, 
melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak játékra, 
különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok elsősorban, de nem kizárólagosan 
pentaton hangkészletűek, figyelembe véve a gyermek hangterjedelmét is.   

Zeneművek / Énekes anyag / Első osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzeteket, életképeket kifejező dalok 
Aki nem lép egyszerre; Budabuda bácsi; Bújj, bújj itt megyek; Bújj, bújj medve; Bújj, bújj zöld ág; 
Egyenlőre, két kettőre; Egyél libám; Erdő mellett nem jó lakni; Ess, eső, ess; Ég a gyertya, ég; Éliás, 
Tóbiás; Én kis kertet kerteltem; Fecskét látok; Fehér liliomszál; Gyertek haza ludaim; Gyertek lányok 
játszani, játszani; Gyertek lányok ligetre; Gyerünk, menjünk vendégségbe; Hej, a sályi piacon; Hess 
el, sas!; Hinta, palinta; Hód, hód, fényes lánc; Kering az orsó; Kicsi vagyok én; Körtéfa; Megy a 
kocsi; Nyisd ki Isten kiskapudat; Rece, rece 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 – 
Szőnyi Zoltán: Brumm, brumm, Brúnó; Sárdó, gyűjj el;Esik eső karikára; Balázs Á. – Nádas Katalin: 
Fűzzünk, fűzzünk; Már megjöttünk estére (vers:Károlyi Amy); Hová mégy te kis nyulacska? 

Mondókák, kiszámolók  
Egy – megérett a meggy; Névcsúfolók – pl. Balázs, csípjen meg a darázs; Hüvelykujjam almafa; 
Lementem a pincébe; Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet 
Zeneművek / Énekes anyag / Második osztály 

Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, mindennapi élethelyzetek, életképek  
A gúnárom elveszett;A part alatt; Csillagoknak teremtője; Csömödéri; Egy kis malac; Egyszer egy 
királyfi; Elvesztettem zsebkendőmet; Ess, eső, ess; Este van már, nyolc óra; Harcsa van a vízbe’; 
Hatan vannak a mi ludaink; Három éjjel, Hej, tulipán; Hej, vára vára; Hess, légy, ne szállj rám; Hol 
jártál, báránykám?; Hopp, Juliska; Hová mégy?; Isten éltessen, Péter, Pál!; Járom az új várnak; 
Kapitány úr megizente; Keresd meg a tűt; Két krajcárom; Kis kece lányom; Kivirágzott a diófa; 
Kőketánc; Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi; Láttál-e már valaha; Méz, méz, méz; Most viszik, most 
viszik; Nincs szebb állat, mint a lúd; Süssünk, süssünk valamit;  
Szélről legeljetek; Széles az én kedvem ma; Ti csak esztek; Tivi - tovi tács;Tüzet viszek; Úszik a 
kácsa; Virágéknál ég a világ 
 
Dalok alkalmakra, jeles napokra  
Hull a pelyhes; Betlehembe, jer, pajtás!; A kis Jézus; Regöljünk, regöljünk; Ma van húsvét napja 
(Húsvétoló); Állj be, Berci katonának!;Még azt mondják nem illik; Járdányi Pál - Weöres Sándor: 
Tavaszköszöntő (Sándor napján); Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona ága; Serkenj fel, kegyes nép 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi sajátosságainak megfelelő 

hangmagasságban énekel, törekszik a tiszta intonációra; 
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 különböző hangerővel tud énekelni; 
 a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus visszajelzése alapján alakít; 
 a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, dramatizált előadásokban 

osztálytársaival aktívan részt vesz; 
 hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren játszó osztálytársa kíséretével; 
 ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangokat; 
 kézjelről énekel; 
 belső hallása fejlődik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 emlékezetből énekel legalább 20 gyermekdalt;  
 jó testtartással, helyes légzéssel, megfelelő tempóban, artikulálva énekel c’ – d” 

hangterjedelemben;  
 elsajátítja a jól intonált, kifejező éneklés alapjait; 
 alkotóként vesz részt gyermekjátékdalok előadásában; 
 a gyermek a dalokban felfedezi önmagát, s így azonosulni tud velük; 
 aktívan részt vesz az iskola vagy a helyi közösség hagyományos ünnepein. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése  
 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával, mint 

egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés. 
 Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül 
 A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán 
 A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban 

 Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete  
 A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása 
 Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció  
 A kézjel, mint jelrendszer ismerete 
 Szolmizációs kézjelről való éneklés 

FOGALMAK  
Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1. o . 15 óra- 2. o. 15. óra 

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei között csak részletek 
meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb 
pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, 
dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről 
történő megtekintése.  

Zeneművek / Zenehallgatás / Első osztály  
Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a gyermekkarból; Nyulacska – gyermekkar; Katalinka – 
gyermekkar; Bartók Béla: Gyermekeknek I./3. Szegény legény; I./12. Lánc, lánc, eszterlánc; Bartók 
Béla: Mikrokozmosz – részletek; 44 hegedűduó – I. füzet – Párnástánc (Elvesztettem zsebkendőmet); 
Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal – vegyeskar; Adriano Banchieri: Állatok rögtönzött ellenpontja; 
Leopold Mozart: Gyermekszimfónia – részlet; W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny III. tétel – részlet; 
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Saint-Saëns: Az állatok farsangja – részletek; Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák indulója; Szőnyi 
Erzsébet: 21 énekes játék – Sípkészítő (Szólj síp); Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán”  

Zeneművek / Zenehallgatás / Második osztály  

Erkel Ferenc: Himnusz; Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; Hajnövesztő – gyermekkar; 
Csillagoknak teremtője – duett; Nagyszalontai köszöntő – gyermekkar; Bartók Béla: Cipósütés – 
gyermekkar; Gyermekeknek I./1. Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk valamit); I./4. Párnatánc 
(Elvesztettem zsebkendőmet); I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7. Játékdal (Keresd meg a tűt); 
I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23. Táncdal (Hopp, Juliska); II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett); 
Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis légyről; Antonio Scandelli: A tyúk; A. Vivaldi: Négy évszak 
– Tél II. tétel; W.A. Mozart: Német táncok – Utazás szánon;Saint-Saëns: Az állatok farsangja – 
részletek; Rimszkij–Korszakov: Dongó; Muszorgszkij: Egy kiállítás képei – Kiscsibék tánca a 
tojáshéjban; Állatos dalok; Betlehemes /A kis Jézus aranyalma 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

  érzékeli és megnevezi a hangerő, hangszín, hangmagasság változásait, az őt körülvevő 
világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 zenehallgatási élményekkel gazdagodik; 
 megismeri az énekelve megtanult dalt, feldolgozás formájában is; 
 képes asszociálni a hallott zenében megjelenített állatokra, életképekre; 
 megismer több, a mindennapokhoz, továbbá alkalmakhoz, ünnepekhez, jeles napokhoz 

fűződő zenei részletet; 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és ezekről tanári kérdések 
segítségével szóban beszámol; 

 a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei befogadás örömét; 
 felismeri a zongora hangját; 
 felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar hangzását; 
 meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a zenekari hangzástól; 
 képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik; 
 képes az érzelmi azonosulásra; 
 egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni; 
 képes megérteni az zenék üzenetét; 
 szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval – egyénileg, párban vagy 

csoportosan – kifejezi a zene által benne keltett érzéseket. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és műfajú 

zenék hallgatása; 
 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése; 
 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben; 
 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás improvizációval; 
 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre; 
 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban; 
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 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei 
anyagban. 

FOGALMAK  
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Ritmikai fejlesztés  
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1. o . 7 óra- 2.o. 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti a tempó és az egyenletes lüktetés fogalmát; 
 megkülönbözteti a mérőt és a ritmust; 
 a testét hangszerként is használja; 
 egyszerű ritmushangszereket használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érzékeli és hangoztatja az egyenletes mérőt a tanult dalokban, zenei szemelvényekben 
 érzékeli az ütemhangsúlyt; 
 tapsolja a dalok, mondókák ritmusát; 
 felismeri és hangoztatja a negyed, nyolcadpár, fél értékű  ritmusokat, a negyed és a fél 

értékű szünetet, tájékozódik a 2/4-es ütemben, felismeri és használja az ütemvonalat, 
záróvonalat, az ismétlőjelet; 

 mondókákat alkot, ritmusokat rögtönöz. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 Egyenletes mérő hangoztatása éneklés és esetenként zenehallgatás közben 
 Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója 
 Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés, 

combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és 
ritmusnevekkel csoportosan és párban: 

 a zenei hangsúly érzékeltetésével, 
 mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával, 
 felelgetős ritmusjátékokkal, 
 ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére 

 Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;  
 Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos 

hangszínek használatával, testhangszer és  különböző hangkeltő eszközök és 
ritmushangszerek segítségével. 

 Egyszerű ritmushangszerek (pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök 
készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása 

 Egyenletes lüktetés, mérő 
 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet 
 2/4-es ütem 
 Ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – 

záróhang 
 Ritmikai kétszólamúság – osztinátó, ritmuskánon 

FOGALMAK 

343



Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató; ritmushangszer; rögtönzés; 
ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz; pótvonal; kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, 
ritmuskánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 1. o. 7 óra- 2. o. 7.óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érzékeli a hangok egymásutánját, különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket, 
ezeket felismeri az őt körülvevő világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 

 érti a különbséget a hangerő, hangszín, hangmagasság fogalmai között; 
 rövid dallamsorokat rögtönöz; 
 örömmel vesz részt az alkotói folyamatokban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hangkészlet hangjait; 
 a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli, kézjelekkel mutatja; 
 a fenti hangkészletben különböző gyakorlási formákban használja, belső hallása fejlődik; 
 megtapasztalja a relatív szolmizáció lényegét; 
 a tanult dalok, zenei részletek éneklésekor tudja változtatni hangerejét a zenei kifejezésnek 

megfelelően; 
 különböző hangszíneket, ellentétes dinamikai szinteket hallás után megfigyel és 

reprodukál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező világ 

hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben; 
 Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban; 
 Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal; 
 Belső hallás fejlesztése dallambújtatással; 
 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése; 
 Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában; 
 Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre; 
 A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a   tanuló által készített 

hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó vagy 
érzelem kifejezésére; 

 A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val; 
 A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése; 
 kánon éneklésmódjának elsajátítása. 

FOGALMAK  
halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő, dallam, dallamsor, kánon 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek/ Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1.o. 7 óra- 2. o. 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megfigyeli és azonosítja az alapvető zenei jelenségeket (hangmagasság, dallamvonal, és időbeli 
viszonyok) a kottában; 

 kottaképről azonosítja a hallás után tanult dalokat; 
 érzékeli, hogy ugyanaz a dallamrészlet különböző magasságokban írható, olvasható. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tanári segítséggel képes leírni egyszerű ritmusokat a tanult értékekkel; 
 tanári segítséggel képes leírni egyszerű dallamfordulatokat a tanult dallamhangokkal; 
 képes egyszerű kottában tájékozódni; 
 megtapasztalja a relatív szolmizáció jellemzőit, illetve előnyeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK 
 A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának előkészítése különböző eszközökkel (pl. a 

dallamvonal lerajzolásával, mozgással stb.); 
 A hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok megfigyelése és követése a kottában a tanult 

dalokon; 
 A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése: ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – 

vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang-záróhang stb.; 
 A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás – olvasási feladatok segítségével; 
 A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás feladatok segítségével; 
 Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyed és fél értékű szünet grafikai képe és írása 
 Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása; 
 A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása fokozatos bevezetéssel, különböző 

hangmagasságokban. 

FOGALMAK  
Hangjegy 
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Vizuális kultúra 
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
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magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 
és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 
és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és 
fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt 
jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a 
tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti 
nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma 
(vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs 
lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 
felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 
fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 
fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége 
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van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális 
kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások 
bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 
alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 
a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók 
az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és 
építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal 
büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó 
tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló 
lehetőségeként működik.  
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek 
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű 
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A 
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott 
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden 
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de 
a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében 
a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola 
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 
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1–2. évfolyam 
Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy 
az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat, 
érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, 
mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két 
évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben 
jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket 
a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más, 
változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati készségfejlesztés 
folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre 
eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és 
médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják. 

Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének 
megalapozása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos, 
motiváló, nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott 
képanyag formájában rejlik. 

Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék, 
zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük 
kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának. 

A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrából 
építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek 
természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét. 

Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 144 óra 
A témakörök áttekintő táblázata, javasolt óraszámok: 

Témakör neve 1. o. 2. o. 
Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, 
tapasztalat 

  

Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, 
személyes élmények 

30 30 

Vizuális információ – Vizuális jelek a 
környezetünkben 

7 7 

Médiahasználat – Valós és virtuális információk 7 7 
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 7 7 
Természetes és mesterséges környezet – Valós és 
kitalált tárgyak 

10 10 

Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen 
környezetünk 

11 11 

Összes óraszám: 72 72 

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat 
Javasolt óraszám:  
Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát  végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési 
feladatokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat 
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tartalmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az 
esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre meg 
kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem képeznek 
önálló produktumot. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű 

feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az 
élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás). 

− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény 
részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza) 
célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a 
látott  információk pontos leírása és feldolgozása érdekében. 

− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság, 
felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális 
jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb 
forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok 
következetes felhasználása az  alkotómunka során. 

− Megadott szempontok alapján természeti  és mesterséges tárgyak gyűjtése, 
megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos vizuális 
megjelenítése játékos feladatokban. 

Fogalmak 
sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem 

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények 
Javasolt óraszám: 1. o. 30 óra- 2. o. 30 óra 
Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális 
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít; 

● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt 
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a 
képet, tárgyat szövegesen értelmezi; 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 
magyarázza; 

● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű 
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 
és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
● 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; 
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● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű 
dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti; 

● korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális 
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és 
magyarázza azt; 

● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos 
tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja; 

● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, 
formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél; 

● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei 

élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális 
bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és 
térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a  kitalált 
vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben) 
Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma, 
Sajdik Ferenc illusztrációi. 

− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos 
vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel.  

− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges 
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség, 
emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner 
tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles 
napok, népélet. 

− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás, 
térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona 
zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka 
Tivadar tájképei. 

− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, 
kifejező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László: 
Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló. 

− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és 
gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A 
tapasztalatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás, 
differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna 
Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: Mona 
Lisa, Modigliani portréképei. 

− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális 
illusztráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges 
magyarázatával. 

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése 
hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások 
(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával. 

− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, 
zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl. 
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rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria, 
kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is. 

− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs 
film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök 
felhasználásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre 
ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975. 

− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl. 
vonalakkal, foltokkal, színekkel). 

Fogalmak 
történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák, 
népművészeti technikák, faragás 

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben 
Javasolt óraszám: 1. o. 7 óra- 2. o. 7 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés 
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában; 

● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik; 
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 
● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer; 
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel, 

meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában; 
● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi 

tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes, 
betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes 
célok érvényesítésével. 

− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári 
segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl. plakát, 
névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó 
tervezése). 

− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés, 
piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok 
felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak 
kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal). 

− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot. 
Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban. 

− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona, 
Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó 
munka során  (pl. tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó, párta). 

− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok 
értelmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg, 
vagy csoportban. 
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Fogalmak 
jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum 

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk 
Javasolt óraszám: 1. o. 7 óra- 2. o. 7 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, 
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, 
összehasonlít; 

● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest, 

formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Régi magyar reklámok (pl.  “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott 

csirke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez. 
− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése és 

megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A 
megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése. 

− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések 
(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a 
kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével 
(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos 
feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet 
hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban). 

− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű 
példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása 
céljából. 

Fogalmak 
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet 

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet 
Javasolt óraszám: 1. o. 7 óra- 2. o. 7 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a 
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében; 

● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít; 
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló, 

célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez; 
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít; 
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti; 
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének 

elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés 
képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek 
“szinkronizálása“). 

− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék, 
Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh, 
félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével. 

− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások 
szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése). 

− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása önálló 
alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”). 

Fogalmak 
animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak 
Javasolt óraszám: 1. o. 10 óra- 2. o. 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 
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, 
és élményeit szövegesen megfogalmazza; 

● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr, 
kötöz, fűz, mintáz; 

● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar 
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez; 

● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 
és csoportmunkában; 

● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 
konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.  
− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni 

értelmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés, 
sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel 
technika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat). 

− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás, 
szövés, nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás). 

− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok) 
egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés 
érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata.  

− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő 
ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl. 
papírpép, karton, hurkapálca, textil, gumi). 

− Dramatikus játék céljára  ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”, 
“kőleves”) jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése 
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természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír 
vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmunkában is. 

− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű 
konstruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók 
kivágásával, rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: 
Márkus Géza: Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei. 

Fogalmak 
funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék 

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk 
Javasolt óraszám: 1. o. 11 óra- 2.o 11 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet 
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja, 
magyarázza; 

● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza; 
● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint 

következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja; 
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg 

és csoportmunkában; 
● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép 

– készít; 
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében 

konstruál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes 

épület)  összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből, 
megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás, 
festés, mintázás, montázs). 

− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját 
szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl. 
zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér 
áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása 
érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és 
szöveges magyarázata. 

− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése (pl. 
park, iskola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és vizuális 
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, montázs, talált 
tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely választott 
részletének makettezése vagy megépítése egyszerű anyagokból, a tér játékos 
bemutatása érdekében, csoportmunkában is. 

− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos 
ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés. 

Fogalmak 
építészet, műemlék, műemlékvédelem 
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Technika és tervezés 
 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 
ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és 
alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A 
tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. 
Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt 
rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei 
hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és 
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó nyelvhasználat 
gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a környezet 
folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a hétköznapokba.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult 
ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez 
széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók 
természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő problémák 
megoldását.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos 
gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés 
kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az 
iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó 
igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.  

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének kialakítása, a 
cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során használható 
(működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból, ezekhez az adott 
életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, hogy a 
tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, ezért az 
értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült produktumra 
irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés. 

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak keretében 
elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 
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megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet és az 
elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A megszerezhető 
tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben használható és 
hasznos készségek kialakítását. 

1–2. évfolyam 

Az ember környezetet is átalakító tevékenységének, felelősségének megismerése, megértése nem új 
feladat az iskolát kezdő tanulók számára. Az óvodai élet során naponta végeztek munka jellegű 
tevékenységeket, egyrészt az önellátás, önkiszolgálás, másrészt a tárgyalkotás, a kézműves és 
óvodakerti tevékenységek terén. Minden óvodai munkatevékenység célja, hogy a gyerekek mintát 
követve bekapcsolódjanak, és örömmel vegyenek részt benne, megéljék a sikert, büszkék legyenek 
munkájukra, épüljön, erősödjön motivációs bázisuk.  

Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában erre a motivációs bázisra építve tervezhető a 
technika és tervezés tantárgy programja, középpontba helyezve az alkotótevékenységet, a munkát. 
Célszerűen játékba ágyazott minta és modellkövetés, tapasztalatszerzés, felfedezés, alkotás kell, hogy 
jellemezze a tanórákon megvalósuló aktív tanulási folyamatot. Az ismeretek szervezője az a 
környezeti tapasztalások során már kialakult szokásrend, amelyhez életvitelünkkel alkalmazkodunk, s 
amelynek szervező ismeretei és eseményei a néphagyományok, az ünnepek, a jeles napok. 

Kiemelt feladat a kézügyesség életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztése. A tanórákon végzett 
tudatos, tervszerűen átalakító, megmunkáló tevékenységek magukba foglalják a különböző anyagok 
megismerését, a megmunkálhatóság megtapasztalását, a tervező és technológiai folyamatok 
alkalmazását, a munka során keletkező hulladékok környezettudatos elhelyezését. 

1. évfolyam 

A tantárgy helyi tantervében biztosított órakeret 
 
1. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Témakör összes időkerete 
Otthon – család – életmód 7 
Anyagok a környezetünkben 4 
Közlekedés 3 
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 16 
Jeles napok, ünnepek 6 
Évfolyam összesen 36 

 
2. évfolyam:  
Tematikai egység rövid címe Témakör összes időkerete 
Otthon – család – életmód 7 
Anyagok a környezetünkben 4 
Közlekedés 5 
Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 15 
Jeles napok, ünnepek 5 
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Évfolyam összesen 36 
 
 

Tematikai egység 1. Otthon – család – életmód Órakeret 
7 óra 

Előzetes tudás 
Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények, 
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok 
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti, társadalmi és technikai 
környezet megismertetése és megismerése során. 
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása. 
A családkép és a családi otthon képének alakítása. 
A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása. 
Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az 
iskolatársakkal, felnőttekkel. 
Szókincsbővítés. 
Az önismeret fejlesztése. 

Tanulási 
eredmények 

 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében 

vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, 

öltözködés, növények, állatok gondozása stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 

munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni 

közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 

balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 

megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
 Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet 

megismerése során 

 A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése 

 Szokásrend kialakítása 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény 

formálása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

 Az önismeret fejlesztése 

 Lakásfajták csoportosítása 

 Lakástervek készítése 

 Lakásépítés építőelemekkel 

 Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 

 Lakberendezés 

 Egészséges életmód 

 Egészséges táplálkozás 

 Étkezési szokások, terítés 

 Személyi higiénia, tisztálkodás 

 Öltözködési szabályok 

 Háztartási balesetek 

 Munkamegosztás 

 Napirend, házirend 

 Takarékoskodás 

 Környezetvédelem 

 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
szókincsbővítés, 
szövegalkotás, 
beszédkultúra, 
kommunikáció. 
 
Környezetismeret: 
család, egészséges 
életmód, 
növényismeret, 
évszakok, napszakok, 
időjárási tényezők, 
lakhelyek, higiéné. 
 
Matematika: 
tájékozódás térben és 
időben - időtartam, 
nap, napszakok. 
 
Erkölcstan: Én és a 
közvetlenebb és tágabb 
környezetem, 
közösségeim, társaim. 
Családtagok, családi, 
baráti kötődések, 
szeretetkapcsolatok 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon, közösség, 
háztartás, háztartásvezetés, házimunka, veszélyforrás, baleset, háztartási 
eszköz, háztartási gép, háztartási baleset, munkamegosztás, ünnep, 
egészséges életmód, táplálkozás, higiéné, testápolás, öltözködés, 
időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet, környezetvédelem, 
takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés. 
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Javasolt 
tevékenységek 

 

 Beszámolók lakóhelyünkről 
 Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, 

épületek, épülettípusok, lakásfajták 
 A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 
 Építőelemekkel házak építése 
 Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 
 Különleges építmények tervezése 
 A szoba berendezése: bútorok készítése 

 
 

Tematikai egység  2. Anyagok a környezetünkben Órakeret 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 
a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi 

úton, önállóan szerez ismereteket – szín, 

alak, átlátszóság, szag, keménység, 

rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi 

az anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

 

Fejlesztési feladatok, ismeretek 

Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 
Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 
Tevékenység során együttműködési készségek 
fejlesztése 
Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok 
használata során 
Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 
Kézügyesség fejlesztése 
Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, 
papír, fém, textil, fonal, műanyag 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 
Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, 
magvak, fa, papír, fém, textil, fonal, műanyag, szín, 
árnyalat, átlátszóság, szag, keménység, rugalmasság, 
felületi simaság 

Javasolt tevékenységek 
Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, 
termések gyűjtése  
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Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen 
környezetünkben 

Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, 
megfelelő formájú és méretű termések válogatása, 
becslés, tervezés 

Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, 
asszociáció 

Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép 
készítése 

Magkép készítése 

Kavicsfestés 

Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott 
mozaikkal 

 

Tematikai egység  3. Közlekedés Órakeret 3 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek 
alapjainak kialakítása. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos 
veszélyérzet kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési 
balesetek okainak azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a 
segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése és gyakorlása. 
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Gyalogos közlekedés szabályai 
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése. 
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben. 
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten. 
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa és a 
gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák ismerete. 

A közösségi közlekedés viselkedési szabályai 
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai. 

. A közlekedésben rejlő veszélyek 
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. 

Helyes magatartás a baleseti helyszínen. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyalogos közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút, 
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla, 
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, 
biztonság, biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. 
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Tematikai egység 4. Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés Órakeret 
16 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan 

tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a 

tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és 

felületkezelő műveleteket végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, 

megadott szempontok szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, 

következtetéseket von le a későbbi eredményesebb 

munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni 

közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű 

problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 

balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 

módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos 

munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a 

műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a 

csoportos munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 

munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, 

hivatások jellemzőit. 

 

Fejlesztési 
feladatok és 
ismeretek 

 Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 

 A kreativitás erősítése 

 Együttműködés és véleményformálás támogatása 
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 Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 

 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 

 Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 

 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 

 Önálló ismeretszerzés támogatása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Képlékeny anyagok tulajdonságai 

 Tárgykészítés képlékeny anyagból 

 A papír tulajdonságainak csoportosítása 

 Papírmunkák: 

 hajtogatás, gyűrés, sodrás 

 tépés, nyírás 

 díszítés 

 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

 Famunkák: 

 darabolás 

 csiszolás 

 hegyezés 

 A fonalak csoportosítása, felhasználása 

 Fonalmunkák: 

 hurkolás 

 fonás 

 csomózás 

 A keresztyén ünnepekhez hagyományőrző 

rendezvényekhez kapcsolódó tárgyak, ajándékok, eszközök, 

munkadarabok készítése 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, 
képlékenység, becslés, mérés, sablon, szálas anyag, hurkolás, fonás, 
csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás,munkaszervezés, program, 
dekoráció. 
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Javasolt 
tevékenységek 

 

Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat 
érzékszervekkel 
Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, 
mélyítés, kivájás, nyújtás, mintázás 
Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 
Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  
Mézeskalács-készítés 
Hagyományos mesterségek megismerése 
Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 
Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, 
papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép készítése  
Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás 
nyírással, ragasztással 
Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 
Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 
Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, 
sablon használatával bábok, társasjáték, puzzle, kreatív játékok készítése 
Papírszövés 
Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa 
tulajdonságainak megfigyelése 
A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 
A hurkapálca töréspróbája 
Marokkó készítése 
Kép készítése hurkapálcából 
Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 
Kunyhó készítése fonással 
Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 
Mesterségek, műhelyek megismerése 
Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati eredet. 
Hogyan készül? Mire használják?  
Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármas fonás, körmön fonás, 
nemezelés, pomponkészítés 

 

Tematikai egység  5. Jeles napok, ünnepek Órakeret 6 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló 
a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat 
önállóan tervez, készít, alkalmazza a tanult 
munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az 
anyag tulajdonságait, felhasználhatóságát; 
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 felismeri az egymásért végzett munka 
fontosságát, a munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető 
szakmák, hivatások jellemzőit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Magyarságtudat erősítése 
 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és 

öltözködéskultúra elemeinek elsajátítása és 
betartása 

 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 
 Tervek a családban 
 Esztétikai érzék fejlesztése 
 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, 
öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, esztétika 

Javasolt tevékenységek 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző 
anyagokból: mikulás, karácsonyfa, kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú 
ajándéktárgyak csomagolása 

 Hímes tojás készítése 
 Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 
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2. évfolyam 
 

Tematikai egység  1. Otthon- család-életmód Órakeret 7 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 ismeri a családellátó tevékenységeket, melyek keretében 

vállalt feladatait az iskolai önellátás során 

munkamegosztásban végzi – terítés, rendrakás, 

öltözködés, növények, állatok gondozása stb. 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 

munkamegosztás értékét; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni 

közvetlen környezetén, megóvhatja, javíthat annak 

állapotán; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 

balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri 

megelőzésük módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 ismeri a tudatos vásárlás néhány fontos elemét; 

 ismeri az egészségmegőrzés tevékenységeit. 

  

Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

 Tapasztalatszerzés elősegítése a közvetlen környezet 

megismerése során 

 A környezetátalakítás következményeinek értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatosság megalapozása 

 Ok-okozati összefüggések értelmezése 

 Szokásrend kialakítása 

 A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása 

 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 

 A takarékosság iránti igény fejlesztése 

 Környezettudatos magatartás támogatása 

 Együttműködési képesség kialakítása és erősítése 

 Az önismeret fejlesztése 

 Lakásfajták csoportosítása 

 Lakástervek készítése 

 Lakásépítés építőelemekkel 

 Erőforrások a háztartásban – áram, gáz, víz 

 Lakberendezés 

366



 Egészséges életmód 

 Egészséges táplálkozás 

 Étkezési szokások, terítés 

 Személyi higiénia, tisztálkodás 

 Öltözködési szabályok 

 Háztartási balesetek 

 Munkamegosztás 

 Napirend, házirend 

 Takarékoskodás 

 Környezetvédelem 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lakás, otthon, család, életmód, családi ház, lakberendezés, egészséges 
életmód, táplálkozás, higiénia, testápolás, öltözködés, veszélyforrás, 
baleset, háztartási baleset, háztartás, házimunka, munkamegosztás, 
időbeosztás, napirend, szabadidő, takarékosság, környezet, 
környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés 

Javasolt 
tevékenységek 

 Beszámolók lakóhelyünkről 
 Saját településünk megismerése: utcák, terek elrendezése, házak, 

épületek, épülettípusok, lakásfajták 
 A ház helyiségei, funkciójuk, berendezésük 
 Építőelemekkel házak építése 
 Építés alapformára, körvonalrajz, alaprajz készítése 
 Különleges építmények tervezése 
 A szoba berendezése: bútorok készítése 
 Családtagok bemutatása, köszönés, bemutatkozás 
 Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek, 

háztartási munkák csoportosítása 
 Napirend készítése 
 Étkezési szokások, az egészséges táplálkozás alapjai, egészséges 

életmód 
 Napi étrend készítése: élelmiszerek, ételek, italok, vitaminok 
 Egyszerű ételkészítés 
 Asztalterítés, asztali illemtan, asztalterítés, szalvétahajtogatás, 

meghívó, ültetőkártya készítése 
 Tisztálkodási szokások: személyi higiéniához, testápoláshoz 

kapcsolódó plakátok készítése 
 Napszaknak, évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés: 

öltöztetőbabák, divatbemutató 
 Ruházat tisztántartása, szekrényrendezés 
 Környezetünk tisztán tartása. Alapvető takarítószerek és eszközök 

használata. Veszélyforrások: gyufa, gáz, elektromos áram 
balesetmentes használa 
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Tematikai egység  2. Anyagok a környezetünkben Órakeret 4 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez 
ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, keménység, 
rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag 
tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

 

Fejlesztési 
feladatok, ismeretek 

Az érzékszervek és az érzékelés fajtáinak megismerése 
Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során 
Tevékenység során együttműködési készségek fejlesztése 
Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata 
során 
Építő jellegű párbeszéd alkalmazása 
Kézügyesség fejlesztése 
Természetes és mesterséges anyagok csoportosítása: fa, papír, fém, 
textil, fonal, műanyag 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk 
Anyagvizsgálatok érzékszervi úton 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természetes anyagok, mesterséges anyagok, termések, magvak, fa, 
papír, fém, textil, fonal, műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, 
keménység, rugalmasság, felületi simaság 

Javasolt 
tevékenységek 

Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése  
Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben 
Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő 
formájú és méretű termések válogatása, becslés, tervezés 
Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció 
Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése 
Magkép készítése 
Kavicsfestés 
Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal 

Tematikai egység  3.Közlekedés  Órakeret 5 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használni, alkalmazni tudja a legfontosabb 
közlekedési lehetőségeket, szabályokat, viselkedési 
elvárásokat; 
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 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű probléma-
felismerési, problémamegoldási képességgel. 

Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

 Saját felelősség felismerése a közlekedésben 
 Szabálykövető magatartás kialakítása 
 Balesetmentes közlekedés támogatása 
 Együttműködő és együttérző képesség fejlesztése 
 Etikus magatartás értelmezése és kialakítása 
 A gyalogos és kerékpáros közlekedés legfontosabb 

szabályainak megismerése 
 A kulturált és biztonságos járműhasználat megismerése 
 A közlekedési szabályok és a járműhasználat gyakorlása 

szimulációs és valós közlekedési helyzetekben 
 Figyelem, elővigyázatosság, baleset esetén teendők. 
 Segélyhívás.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, tömegközlekedési 
eszközök, kulturált közlekedés, biztonságos járműhasználat 

Javasolt 
tevékenységek 

 Séta az iskola környékén, figyelemfelhívás a veszélyhelyzetekre: 
gyalogos és kerékpáros közlekedés, úttesten való átkelés szabályai, 
közlekedési lámpa jelzéseinek ismerete, közlekedési szituációs 
játék 

 Jelzések, táblák megfigyelése 
 Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése 
 Gyalogosokra vonatkozó közlekedési jelzések és táblák 

megismerése 
 Tömegközlekedési eszközök megismerése 
 Udvariassági szabályok megismerése és alkalmazása 
 Szituációs játékok. 

Tematikai egység 4. Tárgykészítés különböző anyagokból, 
építés, szerelés 

Órakeret 15 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, 
készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a 
tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és 
felületkezelő műveleteket végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott 
szempontok szerint reálisan értékeli; 
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 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket 
von le a későbbi eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen 
környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 
 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 
 szelektíven gyűjti a hulladékot; 
 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű 

problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 
 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 

balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 
módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 
 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos 

munkakörnyezetét; 
 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a műveletet; 
 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos 

munkavégzés során; 
 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 

munkamegosztás értékét; 
 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, 

hivatások jellemzőit. 

Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

 Megfigyelő- és feladatmegoldó képesség fejlesztése 
 A kreativitás erősítése 
 Együttműködés és véleményformálás támogatása 
 Az önkifejezés és a kulturális tudatosság támogatása 
 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 
 Tapasztalás támogatása munkatevékenységek útján 
 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 
 Önálló ismeretszerzés támogatása 
 Biztonságos és balesetmentes eszközhasználat 
 A takarékosság iránti igény fejlesztése 
 Környezettudatos magatartás támogatása 
 Képlékeny anyagok tulajdonságai 
 Tárgykészítés képlékeny anyagból 
 A papír tulajdonságainak csoportosítása 
 Papírmunkák: 

 hajtogatás, gyűrés, sodrás 
 tépés, nyírás 
 díszítés 
 bábkészítés 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 

370



 Famunkák: 
 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 
 A fonalak csoportosítása, felhasználása 
 Fonalmunkák: 
 hurkolás 
 fonás 
 csomózás 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természetes anyag, mesterséges anyag, anyagvizsgálat, anyagi 
tulajdonság, képlékenység, becslés, mérés, sablon, szálas anyag, 
hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, 
munkaszervezés, program, dekoráció. 

Javasolt 
tevékenységek 

 

Képlékeny anyagok tulajdonságainak megismerése, anyagvizsgálat 
érzékszervekkel 
Képlékeny anyagok alakítása: gyúrás, lapítás, gömbölyítés, hengerítés, 
mélyítés, kivájás, nyújtás, mintázás 
Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése agyagból 
Só-liszt gyurma készítése: figurák, mozgó kompozíció készítése  
Mézeskalács-készítés 
Hagyományos mesterségek megismerése 
Papírfajták és tulajdonságaik megismerése, használatuk 
Papír sodrásával, gömbölyítésével, gyűrött és sodrott papírból, 
papírgömböcskékből őszi fa, őszi kép készítése  
Fatörzs és ágak készítése tépéssel, levelek nyírással, kúpos kialakítás 
nyírással, ragasztással 
Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése 
Origamijelek ismerete alapján növény- és állatfigurák hajtogatása 
Ünnepi és farsangi díszek készítése termésekből, papírból. Alaklemez, 
sablon használatával bábok, társasjáték, puzzle, kreatív játékok 
készítése 
Papírszövés 
Ismerkedés a fával, a fa haszna, a faültetés fontossága, a fa 
tulajdonságainak megfigyelése 
A fa darabolása, csiszolása, hegyezése 
A hurkapálca töréspróbája 
Marokkó készítése 
Kép készítése hurkapálcából 
Spatulából figurák, könyvjelző és ajándékkísérő készítése 
Kunyhó készítése fonással 
Vesszőfonással ajtókopogtató, mini kosár készítése 
Mesterségek, műhelyek megismerése 
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Különböző fonalak, kötelek, cérnák vizsgálata. Növényi és állati 
eredet. Hogyan készül? Mire használják?  
Csomók és masni kötése, sodrás, bojtkészítés, hármas fonás, körmön 
fonás, nemezelés, pomponkészítés 

 

Tematikai egység  5. Jeles napok, ünnepek Órakeret 5 óra 

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan tervez, 
készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag 
tulajdonságait, felhasználhatóságát; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 
munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, 
hivatások jellemzőit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

 Magyarságtudat erősítése 
 Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra 

elemeinek elsajátítása és betartása 
 Az ajándékozás kultúrájának elsajátítása 
 Tervek a családban 
 Esztétikai érzék fejlesztése 
 Közösen átélt élmények és érzések támogatása 
 Mikulás 
 Karácsony 
 Farsang 
 Március 15. 
 Húsvét 
 Anyák napja 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jeles nap, jelkép, ünnep, népszokás, viselkedéskultúra, 
öltözködéskultúra, munkaszervezés, dekoráció, esztétika 

Javasolt 
tevékenységek 

 Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból: 
mikulás, karácsonyfa, kokárda, zászló 

 Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándéktárgyak 
csomagolása 

 Hímes tojás készítése 
 Ajándéktárgyak, meghívók, üdvözlőkártyák készítése 
 A keresztyén ünnepekhez hagyományőrző rendezvényekhez 

kapcsolódó tárgyak, ajándékok, eszközök, munkadarabok 
készítése. (Reformáció ünnepe, Karácsony, Húsvét, Pünkösd 
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A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Értékek közvetítése által a pozitív akarati tulajdonságok fejlesztése. 
Az elvárt jó magatartási elemek (engedelmesség, alkalmazkodás, 
udvariasság) gyakoroltatása és a tulajdonságok tárházának bővítése 
(önállóság, határozottság, segítőkészség, közösségi érzés, másokon való 
segítés, tolerancia) a tevékenységek végzése közben. 
Elvárások, normák megfogalmazása, közösségi egyeztetése, betartásuk 
elvárása, az együttműködés és egymás munkájának jó szándékkal 
történő értékelése, érzések és ellenérzések építő jellegű kifejezése, a 
vélemények nyílt közlése, egyszerű indoklása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Önkiszolgálás, vendéglátás 
Az életkornak, fejlettségnek megfelelő, különböző élethelyzetekben 
történő önkiszolgáló tevékenység gyakorlása. 
Egyszerű hideg étel (pl. szendvics, hidegtál) elkészítése. Teafőzés. 
Vendéglátás. Asztalterítés és tálalás szabályai. Szalvétahajtogatás. 

Környezetismeret: 
család, rokonság, 
hétköznapok és 
ünnepi alkalmak, 
emberi test, 
egészséges életmód. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegértés, 
szövegalkotás, 
szaknyelv használata, 
beszédkultúra, 
kommunikáció.  
Matematika: 
problémamegoldás, 
számok, 
alapműveletek, 
becslés. 

Erkölcstan: egészség 
és környezeti hatások, 
önismeret, felelősség, 
példakép, 
kapcsolatépítés, 
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. 

1.4. Egészségünk 
Egészség és betegség fogalma. Betegségek tünetei. Betegségek 
elleni védekezés módjai. Betegápolás (egyszerű gondozási 
műveletek). 
Segélyhívószámok (mentők, tűzoltók, rendőrség). A telefonos 
segélyhívás szabályai. 

1.5. Önismeret 
Önismeret, felelősségvállalás, tudatosság a munkák végzésekor. 
Önellenőrzés, hibák javítása. 

1.6. A háztartásban használt vegyszerek 
A háztartásban használt vegyszerek (pl. tisztítószerek, kozmetikumok, 
festékek, ragasztók) használati utasításainak tanulmányozása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Életvitel, élettér, élővilág, tárgyi (épített) környezet, gazdálkodás, 
költségvetés, bevétel, kiadás, megtakarítás, zsebpénz, szolgáltatás, 
segélyhívószám, mentő, tűzoltóság, rendőrség, mosószer, tisztítószer, 
használati utasítás, egészség, betegség, járvány, betegápolás. 
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Tematikai egység  2. Anyagok a környezetünkben Órakeret 4 óra  

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 az anyagok tulajdonságairól érzékszervi úton, önállóan szerez 
ismereteket – szín, alak, átlátszóság, szag, keménység, 
rugalmasság, felületi minőség; 

 alkotótevékenysége során figyelembe veszi az anyag 
tulajdonságait, felhasználhatóságát. 

Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

 Véleményalkotás erősítése; 
 A társakkal való közös tevékenység támogatása; 
 Együttműködési készségek fejlesztése közös tevékenység 

során; 
 Környezettudatos döntéshozatal elősegítése az anyaghasználat 

során; 
 Építő jellegű párbeszéd alkalmazása; 
 Kézügyesség fejlesztése; 
 Anyagvizsgálat; 
 Az anyagok tulajdonságai; 
 Az anyagok felhasználási lehetőségei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, alapanyag, termék, fizikai tulajdonság, technológiai 
tulajdonság, anyagvizsgálat 

Javasolt 
tevékenységek 

 Természetes és mesterséges környezet megfigyelése; 
 Különböző termések, természeti anyagok tapasztalati úton 

történő megismerése, felhasználása; 
 Természetes és mesterséges anyagokból készült tárgyak 

gyűjtése, csoportosítása, környezettudatos felhasználásuk; 
 Természetes és mesterséges anyagok közötti kapcsolat 

vizsgálata: nyersanyag-alapanyag-termék; 
 A környezetátalakító tevékenységek csoportosítása. Az ember 

környezetalakító tevékenysége és ennek következményei; 
 A gyűjtött természetes anyagokból kép készítése; 
 Különböző éghajlatú lakások készítése természetes és 

mesterséges anyagokból. 
 
 

Tematikai 
egység  3. Közlekedés Órakeret 3 óra 

Előzetes tudás 
Az úttesten való átkelés szabályainak fegyelmezett és tudatos 
alkalmazása. Helyes viselkedés csoportos közlekedési helyzetben. 
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A gyalogosok közlekedését szabályozó elemi közlekedési jelzések, 
táblák, lámpák, útburkolati jelek ismerete. 
Viselkedési normák, illemszabályok ismerete a közlekedésben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A biztonságos, fegyelmezett, tudatos gyalogos közösségi közlekedési 
magatartás és szokások megszilárdítása. 
A közösségi közlekedési környezet és a gyalogos közlekedési szabályok 
ismerete. 
Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet 
kialakítása 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

3.1. Gyalogos közlekedési ismeretek 
A gyalogos közlekedés szabályai, lakott területen és lakott területen 
kívüli közlekedés. A gyalogos közlekedés elsőbbségi helyzetei. 
Közlekedési terepasztal készítése természetes anyagok, 
felhasználásával, közlekedési szituációk megjelenítéséhez. 

Magyar nyelv és 
irodalom: 
beszédértés, 
szaknyelvhasználat, 
szövegértés, 
piktogramok. 
 
Környezetismeret: 
lakóhelyismeret, 
térképismeret. 
 
Erkölcstan: 
közlekedési morál, 
udvariasság, 
kommunikáció. 

3.2. Kerékpározási alapismeretek 
Közlekedés lakó-pihenőövezetben, kerékpárúton. A kerékpárút 
közlekedési jelzései. Jelzőtáblatípusok – elsőbbséget jelző táblák, 
veszélyt jelző és tilalmi táblák. Kerékpárosok és gyalogosok 
viszonya a közösen használt területeken. 

3.3. Közösségi közlekedés és morál a tömegközlekedésben 
Viselkedési normák a közlekedési környezetben. 
Balesetmentes, fegyelmezett viselkedés a helyi közlekedési 
járműveken.  

3.4. Közlekedési eszközök, környezet- és egészségtudatos közlekedés 
Közlekedési környezetünk veszélyforrásai: figyelmetlenségből, 
szabályok be nem tartásából fakadó balesetveszély. 

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Úttest, kerékpárút, gyalogos forgalom, fényjelző készülék, alul- és 
felüljáró, útburkolati jel, közösségi (tömeg) közlekedés, helyi és 
helyközi közlekedés, kerékpározás, forgalomtól elzárt terület, 
irányjelzés, bekanyarodás, károsanyag-kibocsátás, légszennyezés, 
védőfelszerelés, biztonsági szabály, udvariassági szabály. 

Javasolt 
tevékenységek 

 

 A közlekedési eszközök csoportosítása környezetvédelmi 
szempontból 

 Társasjáték készítése a gyalogos és a kerékpáros közlekedési 
szabályokhoz kapcsolódóan 

 Lakópark készítése úthálózattal, jelzőtáblákkal 
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Tematikai egység  4. Tárgykészítés különböző anyagokból, 
építés, szerelés 

Órakeret 

15 óra  

Tanulási 
eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 

 adott szempontok alapján egyszerűbb tárgyakat önállóan 
tervez, készít, alkalmazza a tanult munkafolyamatokat; 

 egyszerű szöveges, rajzos és képi utasításokat hajt végre a 
tevékenysége során; 

 alkotótevékenysége során előkészítő, alakító, szerelő és 
felületkezelő műveleteket végez el; 

 saját és társai tevékenységét a kitűzött célok mentén, megadott 
szempontok szerint reálisan értékeli; 

 értékelés után megfogalmazza tapasztalatait, következtetéseket 
von le a későbbi eredményesebb munkavégzés érdekében; 

 felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen 
környezetén, megóvhatja, javíthat annak állapotán; 

 rendet tart a környezetében; 

 törekszik a takarékos anyagfelhasználásra; 

 szelektíven gyűjti a hulladékot; 

 rendelkezik az életkorának megfelelő szintű 
problémafelismerési, problémamegoldási képességgel; 

 otthoni és iskolai környezetének, tevékenységeinek 
balesetveszélyes helyzeteit felismeri, és ismeri megelőzésük 
módját; 

 takarékosan gazdálkodik az anyaggal, energiával, idővel; 

 tudatosan megtartja az egészséges és biztonságos 
munkakörnyezetét; 

 az elvárt feladatokban önállóan dolgozik – elvégzi a 
műveletet; 

 társaival munkamegosztás szerint együttműködik a csoportos 
munkavégzés során; 

 felismeri az egymásért végzett munka fontosságát, a 
munkamegosztás értékét; 

 ismeri a környezetében fellelhető, megfigyelhető szakmák, 
hivatások jellemzőit. 
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Fejlesztési feladatok 
és ismeretek 

Önálló tervezés és kivitelezés támogatása 
A kreativitás erősítése 
Munkafolyamatok algoritmizálása 

 Pontos munkavégzés iránti igény fejlesztése 
 Társas tanulási tevékenységek előtérbe helyezése 
 Felelős szerepvállalás és a munkamegosztás erősítése 
 A segítségnyújtás és kérés szabályainak értelmezése 
 Reális értékelési készség fejlesztése 
 Fejlesztő hatású véleményformálás 
 Szükséges korrekciók elvégzésének elősegítése 
 Balesetmentes eszközhasználat fejlesztése 
 A takarékosság iránti igény fejlesztése 
 Környezettudatos magatartás támogatása 
 Anyagvizsgálatok felhasználhatósági szempontok alapján 
 Tárgykészítés képlékeny anyagból 
 A papír tulajdonságai, felhasználhatósága 
 Papírmunkák: 

 egyenesen, vonal mentén tép, hajtogat 
 ollóval egyenesen és körív mentén nyír 
 vastagabb anyagokat hajlítás előtt vonalzó mentén bekarcol 

 A fa tulajdonságai, felhasználása 
 Famunkák: 

 darabolás 
 csiszolás 
 hegyezés 

 A textilek csoportosítása, felhasználása 
 Fonalmunkák: 

 szövés szövőkereten vagy madzagszövőn 
 cérnát tűbe fűz önállóan vagy tűbefűző segítségével 
 gombvarrás 
 előöltés 
 díszítőöltés 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, alaprajz, méret, mérés, 
előöltés, díszítőöltés, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás, 
újrahasznosítás, szelektív hulladékgyűjtés 

Javasolt 
tevékenységek 

 Anyagvizsgálatok végzése a felhasználhatóság szempontjából 
 Mit miből készítünk, és miért? 
 Figurák, apróbb használati tárgyak készítése képlékeny anyagokból 
 A papír tulajdonságainak vizsgálata, funkciónak megfelelő 

alkalmazása 
 Állatkert és virágos kert készítése hajtogatással 
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 Térbeli dekorációk papírból, papírcsíkból 
 Ötletes képeslapok, meghívók tervezése, készítése 
 Ajándék- és tároló dobozok készítése karcolással, hajlítással 
 Vár, papírház vagy manóház készítése kartonpapírból 
 Modellek készítése alaklemez segítségével íves és egyenes 

nyírással 
 A fa tulajdonságainak megismerése felhasználhatóság 

szempontjából 
 Képkeret, kulcstartó, kisautó, poháralátét készítése darabolással, 

csiszolással, hegyezéssel 
 A textilek csoportosítása felhasználásuk szerint 
 Textilgyűjtemény készítése 
 Öltésfajták megismerése: előöltés, díszítő öltések 
 Használati tárgyak készítése megfelelő textilből kézi varrással: 

zsebkendő-, toll- vagy mobiltelefon-tartó 
 Bábok, kabalafigurák, tűpárna készítése gombvarrással 
 A szövés technikájának megismerése szövőkeret vagy 

madzagszövő segítségével 
 
 

Tematikai egység  5. Jeles napok, ünnepek Órakeret 
6 óra 

Előzetes tudás 

A családi, baráti, iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken 
szerzett élmények és gyakorlati tapasztalatok. 
Néhány szokás, hagyomány ismerete. 
A megbeszélt öltözködési és viselkedési szabályok betartása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulturált ünneplés. 
Közös értékek, szokások, hagyományok őrzése. 
A szabadidő hasznos eltöltésének tudatosítása. 
Az ünnepre való felkészülés, ünneplés, ünneplés utáni teendők 
végzésének természetes és megőrzendő szokásként való 
kezelése. 
Munkavégzés egyénileg és csapatban. 
A tapasztalatok (eredményesség és etikus magatartás) 
értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási 
pontok 

4.1. Iskolai és osztályrendezvények 
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang, 
Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap, játszódélután, 

Környezetismeret: 
szokások, 
hagyományok, 
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nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín berendezésével, az 
ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók. 
A szükséges kellékek (meghívó, jelmezek stb.) előállítása vagy 
beszerzése. 
A biztonságos környezet megteremtése. 
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések megfogalmazása. 
A keresztyén ünnepekhez hagyományőrző rendezvényekhez 
kapcsolódó tárgyak, ajándékok, eszközök, munkadarabok készítése.  
(Reformáció ünnepe, Karácsony, Húsvét, Pünkösd) 

jeles napok, 
családi és 
közösségi 
ünnepek. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: 
szövegalkotás, 
egyszerű 
tipográfiai 
eszközök 
használata.  
 
Erkölcstan: 
hagyományok, 
szokások, 
ünnepek, 
élmények 
feldolgozása. 

4.2. A közösségért végzett munka 
A közösségi tér alakítása: teremdekoráció. Az iskola esztétikus, 
harmonikus belső környezetének alakítása. 
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közösségi munka, közösségi szerep, rendezvény, ünnep, 
munkaszervezés, programszervezés. 

Javasolt tevékenységek 

 

Esztétikus dekorációk tervezése és készítése népi, vallási, 
nemzeti és családi ünnepekre különböző anyagokból 

Ünnepekhez kapcsolódó egyszerű hagyományos ételek 
készítés 

 
Követelmények  

 A technika, a gazdaság világában, a környezetben kreatív módon tudjanak élni.  
 Problémamegoldó, elemző és rendszerező képességük a technikai tevékenység során 

fejlődjön.  
 Térszemléletük, esztétikai érzékük, döntési képességük, kézügyességük fejlődjön.  
 Értékelő és elemző készségük, beszéd- és kifejezőkészségük fejlődjön a tervező és 

kivitelező munka során.  
 Az elemi munkaszokásokat, algoritmusokat, a kulturált magatartást és életvitelt 

sajátítsák el. 
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Testnevelés 
 

A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen komplex 
célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésének 
biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre nevelés célját valósítja meg, 
miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat kompetencia-összetevők fejlesztése is 
megtörténik. 

A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés lehetőségeinek és 
eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató magatartásán keresztül alakítja, 
formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó ismeretek átadása, a szokások kialakítása 
az alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató 
tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe van a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges 
képzettséggel rendelkező pedagógus végez. A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs 
képességek fejlesztésének szenzitív szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes 
igényéből fakadó mozgásszükségletet úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és 
fejlesztése mellett kiemelt szerepet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó 
szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a korban alapozható meg 
a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen hozzájárul az élethosszig tartó, 
egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósításához. Így válhat az egyén később a 
társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a rendszeres higiéniai alapok megismerése, 
elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli 
helyszíneken végzett rendszeres testmozgás szükségességének tudatosítása a környezet megismerésén 
keresztül járul hozzá a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.  

A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 
tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák elsajátításának alapfeltétele a 
természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében érvényesülnie kell a fokozatosság elvének. 
Az alapkészségek egyszerű végrehajtását gyakorolva jutunk el az összetettebb helyzetekben történő 
végrehajtásig. A tanulási folyamat során érvényesülnie kell a sikerességnek, az örömteli mozgásos 
tevékenységnek, amely a játékkal, a játékos mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a 
testmozgáshoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített 
szabályoktól haladunk az egyre nehezedő szabályok alkalmazása felé.  

Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. A 
differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerezhető tudás 
legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifejtésre késztessék, de 
ez ne vezessen kudarchoz, ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos megkülönböztetést. 
Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak a társaik gyengébb 
teljesítménye, esetleg testi és más fogyatékossága iránt. 

Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók 
mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése, hogy 
alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként szolgál továbbá a 
diákok önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek formálása, a szabálykövető 
magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek fejlesztésével hozzájárul ahhoz, hogy 
a gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak megfelelő erővel, gyorsasággal és állóképességgel 
rendelkezzenek. Ugyanakkor korosztályuknak megfelelően fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és 
reakcióképességük, térbeli tájékozódó és egyensúlyozó képességük. A mozgástanulás során elsajátítják 
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a különböző futások, ugrások és dobások alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatokat. A lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet. 

A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember természetes 
küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok során a gyermek 
megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez alkalmazkodik, koncentrációja, 
tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc megélésével azonnal értékelheti saját 
teljesítményét.  

A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a tisztelet, a 
társak iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos feladatmegoldások 
során. 

A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a 
mechanikus másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő információ 
helyett a tárgyakra emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati viszonyaiban a jelenségszintű 
megértés felülírja a logikai értelmezés alternatíváját. Figyelmük, koncentrálóképességük szétszórt, rövid 
ideig tart, így kiemelt szempont a változatos óraszervezési eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos 
szerepet kapnak a direkt módszertani eljárások.  

A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal 
rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek testedzésének, mozgásműveltségük 
kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok 
elsajátítása és rendszeres végzése, a preventív szemlélet alkalmazása.  

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 
tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult 
kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási 
formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző 
mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős 
befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex 
kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat 
meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező 
és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 
általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az 
erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a 
kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni 
gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 
metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 
mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé 
válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses 
tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 
komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 
tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 
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lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, 
tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik 
a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a 
kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 
kapcsolati kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 
egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed 
a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és tanításának 
jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó 
együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás 
élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és 
egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló kreatív 
alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és 
edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a 
testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai 
eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ 
testkulturális örökségét. 

Az iskolai testnevelésóra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében – amelyen egészségi 
állapotváltozásuk miatt ideiglenesen, illetve tartósan csökkent teljesítőképességű tanulók vesznek részt 
– a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan 
figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési 
feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára épülő 
tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való megjelenést a 
kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő 
arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt 
tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés 
specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a 
területen érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel 
kapcsolatos órakeret meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő 
szövege. 
A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a természetes 
mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének színvonala, valamint a 
motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az alsó tagozatos diákok életkori 
sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik legfontosabb eleme a pozitív tanulási légkört 
kialakító fejlesztő-formáló értékelés. A pszichomotoros teljesítmény az érzelmi-akarati tényezőkkel 
koherens egységet alkotva képezi a minősítés alapját. 

1. évfolyam 
 
Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1.  évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatározóak a 
gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és nem utolsósorban 
az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók már az első tanórákon 
megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és megfelelő sportfelszerelés 
nélkülözhetetlenségét, az alapvető higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek ebben a szakaszban 

382



válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel a kulturális tudatosság kompetenciái kialakulnak. Az óra 
szervezési kereteit adják az egyszerű rendgyakorlatok, melyeken keresztül a tanulók megismerik és 
megtapasztalják a közösségben történő alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális 
jelentőségét, ezzel megalapozva a következő iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás 
kompetenciái eredményes kialakításának lehetőségét.  

A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten fontosnak tartja 
az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások, kúszások, mászások), a 
manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorlatok) sokféle formában és eszközzel 
történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és könnyű megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás 
során a versengéssel és egyéni megmérettetéssel szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. 
Hangsúlyosak az alkalmanként változó, véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos 
mozgásformák, ahol a különböző egyéni képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a 
kudarcélmény lehetősége. Ennek megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program 
eszközrendszerének és módszertanának.  

Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő testsémák, 
a téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak kialakítása. Ezek a 
képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, hanem közvetett idegrendszeri 
hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgálják.  

A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs fejlesztő 
hatása megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív koordinációs 
képességek, a leleményesség, a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén. Kiemelten fejlődik 
továbbá a tanulók szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia, hiszen a tevékenység közben 
folyamatosan változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy nem határozható meg előre a 
küzdelem kimenetele. A pillanatnyi erőviszonyok nem feltétlenül döntenek a győztes javára, hiszen az 
ügyesség, leleményesség, kitartás és önuralom szintén nagy szerepet játszanak a játék kimenetelében. A 
tanulók változatos érintő játékokon keresztül ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a 
fizikai kontaktussal, melynek célja a fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása. 

Ezen szenzitív időszak mozgásformája az úszás – mint az egész életen át preventív, rekreációs, 
kondicionális jelleggel is alkalmazható tevékenység. Ekkor kezdődik a vízhez szoktatás, melynek 
keretében az esetleges gátlások türelmes és játékos formában oldhatók. 

A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók legyenek a 
labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, taktikai alapjai. Az 
egyszerű játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek, jellemvonások, ezzel 
nagyban elősegítve a tanulók megismerését. 

A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli korlátozottságát. Az 
egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló fejezetei, inkább az egész tanéven 
át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés 
elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a 
bemutattatásnak.  

A gyógytestnevelés testgyakorlataiban – a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett – hangsúlyosan 
jelenik meg a játékos mozgásformák, az utánzó kúszások és mászások, a testnevelési és népi játékok 
adaptív alkalmazása. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi; 
− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmi-

akarati erőfeszítéseit; 
− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag önálló 
és tudatos végrehajtásához; 

− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok 
kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését. 

MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS 

− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához igazított 
sebességgel és dinamikával képes végrehajtani; 

− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások szimultán és 
egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben; 
− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő; 
− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű magatartás 

alapvető szabályait. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget kér; 
− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat; 
− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt – 

mozgásanyagát; 
− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez 

testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 
− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni 

egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között. 
 
 

Az 1. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma:  180 óra 

Iskolánkban minden osztály évi 36 órán vesz részt úszás órán, félévente heti 2 órán. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

S.sz. Témakör neve 1. évfolyam 
I. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 13 
II. Kúszások és mászások  13 
III. Járások, futások  20 
IV. Szökdelések, ugrások 13 
V. Dobások, ütések 10 
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VI. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 
VII. Labdás gyakorlatok 17 
VIII. Testnevelési és népi játékok 13 
IX. Küzdőfeladatok és – játékok 13 
X. Foglalkozások alternatív környezetben 14 
XI. Úszás 36 

Összes óraszám: 180 

 
A gyógytestnevelést iskolánkban nem a testnevelés órák terhére, hanem a szakmai szolgáltató által 
biztosított szakember végzi a tanítási órák utáni időszakban. 

I. TÉMAKÖR:    Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

végrehajtásának megismerése 
2-4 ütemű szabad-, társas és kézi szergyakorlatok bemutatás utáni pontos és rendszeres végrehajtása 
Alakzatok megismerése (oszlop-, sor-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) és alkalmazó gyakorlása 
Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 
Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kézi 

szergyakorlatokkal 
A biológiailag helyes testtartás és testséma kialakulását elősegítő gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését szolgáló gyakorlatok helyes végrehajtása 
A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő végrehajtása 

FOGALMAK 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; botgyakorlat, babzsákgyakorlat, 
labdagyakorlat, karikagyakorlat, ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, 
statikus gyakorlatelemek elnevezései 

Továbbhaladás követelményei: 

− tanári segítséggel váljon képessé a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 
gyakorlatok végrehajtására 

− ismerje a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait 

− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 
feltételek között koordináltan végrehajtani 

II. TÉMAKÖR:   Kúszások és mászások 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A kúszások, mászások alapvető balesetvédelmi szabályainak megismerése 
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Kúszások, mászások ellentétes, majd azonos oldali kar-láb használattal előre, hátra, oldalra vagy egyéb 
meghatározott útvonalon, különböző támasztávolságokkal és mozgássebességgel (pl. lassított vagy 
szaggatott mozdulatokkal is) 

Utánzó mozgások játékos formában; utánzó fogók 
Testséma, térbeli tájékozódó képesség és szem-kéz-láb koordináció fejlesztése 
Izomerő és mozgáskoordináció fejlesztése 
Kúszó és mászó csapatjátékok 
Sor- és váltóversenyek alkalmazása utánzó kúszó és mászó feladatokkal játékos formában 
Vízszintes felületeken, ferde vagy függőleges tornaszereken való mászások, átmászások különböző 

irányokban 
Törzsizom-erősítés az utánzó mozgások játékos felhasználásával 
Egyszerű akadálypályák feladatainak teljesítés 

FOGALMAK 
utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás, rákjárás, pókjárás, fókakúszás, 
katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny, váltóverseny 
 
Továbbhaladás követelményei: 

− tanári segítséggel váljon képessé a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 
gyakorlatok végrehajtására 

− mozgásműveltsége szintjénél fogva legyen képes pontosan végrehajtani a keresztező mozgásokat 
− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 

feltételek között koordináltan végrehajtani 

III. TÉMAKÖR: Járások, futások 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Járások egyenes vonalon előre, hátra, oldalra, különböző alakzatokban (pl. cikcakk alakban, körben) 

és fordulatokkal (negyed-, fél-, egészfordulat), egyenletes vagy váltakozó lépéshosszal, ritmussal, 
nyújtott és hajlított könyökkel, különböző szimmetrikus kartartásokkal 

− Járások mély és magas súlyponti helyzetekben (törpejárás, óriásjárás), valamint egyéb utánzó 
formákban (pl. tyúklépés, lopakodó járás, pingvinjárás) 

− Járások sarkon, talp élén, lábujjhegyen, előre-hátra-oldalra 
− A Kölyökatlétika futásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
− Saroklendítés, térdemelés futás közben karlendítés nélkül és karlendítéssel, szimmetrikus 

kartartásokkal 
− Sor- és váltóversenyek párban és csapatban, szemből és hátulról történő váltással 
− Futások 5-6 m-re elhelyezett 10-20 cm-es akadályok felett 
− Állórajt indulások hangjelre, különböző testhelyzetekből 
− Futások különböző formában egyenesen, irányváltásokkal és íven egyenletes tempóban és ritmussal 
− Folyamatos futások 4-6 percen keresztül 

FOGALMAK 
járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés, hajlítás, szabály, sebesség, 
váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel futás, saroklendítéssel futás 
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Továbbhaladás követelményei: 

− mutasson megfelelő általános állóképesség-fejlődést 
− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 

feltételek között koordináltan végrehajtani 

− futását összerendezettség, lépésszabályozottság, ritmusosság jellemezze 

IV. TÉMAKÖR:  Szökdelések, ugrások 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Kölyökatlétika ugrásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
− Helyben szökdelések páros zárt lábbal és különböző terpeszekben tapsra, zenére 
− Szökdelések két lábon előre-hátra-oldalra, ugrások kisebb, 10-20 cm-es magasságú felületekre fel 

és le 
− Sasszé, oldalazó és indiánszökdelés alaptechnikájának elsajátítása 
− Ugrások, szökdelések páros és egy lábon egyenlő és változó távolságra elhelyezett célterületekbe, 

sportlétrába 
− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból ülésbe, guggolásba érkezéssel 30-40 cm-es 

szivacsra  
− Elugrások egy lábról maximum 5 m nekifutásból, guggolásba érkezéssel homokba 
− Páros lábról felugrások céltárgyak érintésével 

FOGALMAK 
felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés, méter, elugrási hely, leérkező 
hely, ritmus 

Továbbhaladás követelményei: 

− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 
feltételek között koordináltan végrehajtani 

− tudatosan és koordináltan hajtsa végre a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő 
mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében  

V. TÉMAKÖR:  Dobások, ütések 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A Kölyökatlétika dobásokat előkészítő és rávezető gyakorlatai, versenyformái 
− Könnyű labda fogása két kézzel, egyszerű karmozgások kézben a labdával, helyben és haladás 

közben 
− Labda feldobása és elkapása helyben és járás közben 
− Alsó dobás két kézzel társhoz 
− Labda gurítása társnak fekvésben, ülésben 
− Kétkezes mellső lökés, hajítás ülésben, térdelésben és állásban társhoz vagy célra 
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− Könnyű labda gurítása, terelése floorball-, teniszütő, tornabot vagy egyéb eszköz (pl. kézben lévő 
labda) segítségével társhoz vagy célfelületre 

− Labda dobása, gurítása és elkapása társsal vagy csoportban, helyben és mozgás közben 

FOGALMAK 
dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás, tenyeres oldal, fonák oldal 
 
Továbbhaladás követelményei: 

− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 
feltételek között koordináltan végrehajtani 

− tudatosan és koordináltan hajtsa végre a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő 
mozgásformáit a vezető műveletek ismeretében  

VI. TÉMAKÖR: Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A tér-, izom- és egyensúlyérzék fejlesztése 
− A helyes testtartás tudatosítása 
− A ritmus és mozgás összhangjának megteremtése 
− Egyszerű talajgyakorlati elemek elsajátítása és esztétikus bemutatása (gurulóátfordulás előre, hátra, 

tarkóállás, bátorugrás, mérlegállás, kézállást előkészítő gyakorlatok) 
− Egyszerű támaszugrások és rávezető gyakorlataik elsajátítása, végrehajtása 
− Akadálypályák leküzdése magasságokhoz, mélységekhez alkalmazkodó mozgáscselekvésekkel 
− Függésben alaplendület 
− Mászókulcsolás megtanulása, mászási kísérletek (rúdon, kötélen) 
− Statikus támaszgyakorlatok gyakorlása mellső, oldalsó és hátsó támaszban különböző testrészek 

használatával, különböző kar- és lábtartásokkal kivitelezett egyensúlyi helyzetekben, valamint 
egyéb utánzó támaszgyakorlat végrehajtása 

− Dinamikus támaszgyakorlatok különböző irányokba haladással, fel- és lelépéssel, állandó 
támasztávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal, egyénileg, párokban vagy csoportban 

− Statikus mellső, hátsó és oldalsó függőállások, majd függések különböző fogásmódokkal, láb- és 
kartartásokkal; utánzó függőállások 

− Dinamikus függőállások, függések haladással oldalra, fel/le, fordulattal, állandó 
fogástávolságokkal, egyenletes sebességgel, ritmussal 

− Egyszerű statikus és dinamikus egyensúlyozási gyakorlatok végrehajtása 
FOGALMAK 
egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás, mérlegállás, tarkóállás, 
„csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás, vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, 
medvejárás, sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás 

 

Továbbhaladás követelményei: 
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− legyen képes a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó 
feltételek között koordináltan végrehajtani 

− tanári segítséggel váljon képessé a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 
gyakorlatok végrehajtására 

− rendelkezzen a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és 
egyensúlyozási képességgel  

VII. TÉMAKÖR:  Labdás gyakorlatok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A labdás tevékenységek baleset megelőzési szabályainak tudatosítása 
− Kézzel és lábbal, helyben és haladással történő labdavezetési módok alaptechnikáinak elsajátítása 
− A különböző méretű és tömegű labdákkal labdavezetési, gurítási, dobási, rúgási és elkapási 

feladatok a távolság variálásával, helyben, önállóan, majd társak bevonásával különböző 
testhelyzetekben és különböző irányokba történő mozgással 

− Labdagörgetések gyakorlása kézzel, lábbal, egyenes vonalon előre, oldalra, hátra, körbe vagy 
változó irányokba 

− Magasan (fej fölött) érkező labda két-, majd egykezes talajra pattintott átvétele (Manó röpi alapok) 
− Ismerkedés a kézzel (kosárérintés, alkarérintés), lábbal (dekázás) és fejjel történő pattintó érintések 

alaptechnikájával, az érintőfelületek tudatosítása könnyített szerekkel (pl. lufival) 
− A labdaérzék-fejlesztő, pontosságot, a hibaszázalék csökkenését előtérbe helyező páros, csoportos 

versengések 
− A labdás alaptechnikák vezető műveleteinek tudatosítása 

 

FOGALMAK 
mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás, labdavezetés, labdaelkapás, 
labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás, bekísérés, görgetés 

Továbbhaladás követelményei: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vegyen részt a játékokban 
− játék közben törekedjen az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására, mutatkozzon meg 

játék- és együttműködési készsége 
− célszerűen alkalmazzon sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban 
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat tartsa be 
− a szabályjátékok közben törekedjen az egészséges versenyszellem megőrzésére 

− labdás ügyességi szintje tegye lehetővé az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 
célszerű játéktevékenységet 

VIII. TÉMAKÖR:  Testnevelési és népi játékok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A különböző testnevelési játékok balesetmegelőzési szabályainak tudatosítása 
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− Egyszerű fogó- és futójátékok által a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, a játéktér 
határainak érzékelése 

− Az elsősorban statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, mély 
súlyponti helyzetben történő elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A sportjátékokat előkészítő testnevelési játékokban a támadó és védő szerepekhez tartozó ismeretek 
elsajátítása, feladatainak gyakorlása 

− A népi játékokon keresztül a közösségi élmény megtapasztalása, a nemi szerepek gyakorlása 
− A végtagok helyzetének, az izmok feszültségi állapotának, valamint az egész test érzékelését, az 

egyensúlyozó képességet fejlesztő szoborjátékok, utánzó játékok, egyéb népi játékok, valamint 
változatos akadálypályák teljesítését igénylő páros és csoportos játékok gyakorlása 

− Statikus célfelületek eltalálására törekvő – különböző dobásformákra, rúgásokra, ütésekre épülő, 
változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználó – célzó játékok rendszeres alkalmazása 

− A kooperativitás, a közös célirányos együttműködés erősítése páros és csoportos játékok (pl. váltó- 
és sorversenyek) által 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák játékos formájú gyakoroltatása 
egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 
időkényszer nélkül 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 
tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

Néptánc – szabadon választható 

− A tánc verbális és nem verbális (gesztus) rendszerének elsajátítása, valamint a csoport tagjaival való 
érintkezés szabályainak gyakorlása 

− Az alakzatváltással, illetve párban megvalósuló népi játékokkal a test oldaliságára, valamint az 
alaklátásra vonatkozó ismeretek tudatosítása, a téri tájékozódó képesség fejlesztése 

− Az énekléssel kísért játékok gyakorlása által a ritmustartás és ritmusérzékelés képességének 
fejlesztése 

FOGALMAK 
szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és dinamikus akadályokkal, 
ugróiskola, sorverseny, váltóverseny. 

Továbbhaladás követelményei: 

− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vegyen részt a játékokban 
− játéktevékenysége közben legyen képes a tanult szabályokat betartani 
− a szabályjátékok közben törekedjen az egészséges versenyszellem megőrzésére 

− a testnevelési és népi játékokban tudatosan, célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat 
− játék közben az legyen képes az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos alkalmazására, alakuljon ki 

játék- és együttműködési készsége 
− célszerűen alkalmazza a sportági jellegű mozgásformákat sportjáték-előkészítő kisjátékokban 
− labdás ügyességi szintje tegye lehetővé az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos, 

célszerű játéktevékenységet 

IX. TÉMAKÖR: Küzdőfeladatok és –játékok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− Ismerkedés a bőrérintés és testközelség elfogadását, a társakkal szembeni bizalom kialakítását 
elősegítő páros, csoportos és csapat jellegű játékos, valamint kooperatív jellegű képességfejlesztő 
feladatokkal 

− Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű eszközös 
küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

− A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 
egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 
feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

− Küzdelemre képessé tevő egyszerű technikák koordinációs fejlődésmenetének megfelelő 
végrehajtása 

− A saját és az ellenfél erejének felbecsülése egyszerű páros és csoportos küzdőfeladatok során 
− A küzdőjátékok balesetmegelőzési szabályainak, a sportszerű küzdés szemléletének megismerése 
− A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok különböző kiinduló 
helyzetekből, a test különböző részeivel, eszközökkel vagy anélkül 
 

FOGALMAK 
húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések, kézérintések, asszertivitás, 
közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt 

Továbbhaladás követelményei: 

− játéktevékenysége közben tartsa be a tanult szabályokat  
− a szabályjátékok közben törekedjen az egészséges versenyszellem megőrzésére 

− ismerje és legyen képes megnevezni a küzdőfeladatok, esések, tompítások játék- és baleset-
megelőzési szabályait 

− vállalja a társakkal szembeni fizikai kontaktust, sportszerű test-test elleni küzdelmet valósítson 
meg 

X. TÉMAKÖR: Foglalkozások alternatív környezetben 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A szabadtéri foglalkozások baleset- és természetvédelmi szabályainak megismerése  
− A szabadtéri foglalkozások öltözködési szabályainak megismerése  
− A szabadban, illetve a természetben való közlekedés szabályainak elsajátítása  
− Szabadtéri népi játékok elsajátítása (fogójátékok, ugróiskolák) 
− Szabadtéri testnevelési játékok elsajátítása 
− Gördülő mozgásformák és téli játékok (roller, kerékpár; hógolyózás, szánkó) megismerése  
− Szabadtéri akadálypályák leküzdése 
− Természetben űzhető sportágak megismerése (túrázás, síelés, korcsolyázás)  

FOGALMAK 
időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok, síelés, korcsolyázás, túrázás, 
tájékozódás, közlekedési szabályok, természetvédelem 

Továbbhaladás követelményei: 
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− legyen nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 
alkalmazására, végrehajtására 

− legyen képes tudatosan felkészülni az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 
közben 

− ügyeljen környezete tisztaságára és rendjére, ha szükséges, erre hívja fel  társai figyelmét is 

XI. TÉMAKÖR: Úszás  
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az öltözői rend és az uszodai magatartás kialakítása 
− A helyes higiéniai, öltözködési szokások kialakítása 
− A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség fejlesztése 
− Az állóképesség, a monotóniatűrés fejlesztése 
− Az önbizalom és a mások iránti bizalom kialakítása, növelése 
− A víz tulajdonságainak megismerése, valamint a vízmélységgel kapcsolatos életvédelmi tudnivalók 

elsajátítása 
− A vízben végzett játékok, mozgások megszerettetése 
− A szárazföldön végzett rávezető és célgyakorlatok elsajátítása és helyes végrehajtása 
− Vízhez szoktató gyakorlatok elsajátítása, gyakorlása 
− Vízhez szoktatás időszakában sikerélmény biztosítása 
− Lebegések, merülések végrehajtása segítséggel és segítség nélkül 
− Siklások elsajátítása hason, háton, deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz nélkül 
− Egyszerű vízbeugrások (talpas ugrás) karikákba, lebegő tárgyak felett, segítséggel és segítség nélkül 
− Egy választott úszásnem megtanulása és folyamatos gyakorlása 
− A választott úszásnem lábtempójának gyakorlása deszkával és deszka nélkül / eszközzel és eszköz 

nélkül 
− A választott úszásnem kartempójának gyakorlása 
− A választott úszásnem kar- és lábtempójának, ritmusának összehangolása, gyakorlása 
− Vízben végezhető játékok tanulása és végzése 
− Segédeszközök felhasználásával a tanulási folyamat hatékonyságának növelése 

FOGALMAK 
csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás, talpas ugrás, kartempó, 
lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, mellúszás, segítségnyújtás, úszódeszka, súlypontemelő bója, polifoam 
rúd. 

Továbbhaladás követelményei: 

− legyen képes egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszni 
− aktívan vegyen részt az uszodában végzett mozgásformák elsajátításában, gyakorlásában 
- mutasson megfelelő általános állóképesség-fejlődést 

 

392



 
 

HELYI TANTERV 

 
 

2. Melléklet 

Tantárgyak és követelmények az 5-8. évfolyamon 
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Magyar nyelv és irodalom 

5-8.évfolyam

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak 
többszörös feladata és célja van:   

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak
megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat
fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói
legyenek.

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre
tegyenek szert.

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan
olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése mögé
látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk
olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már
meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek
meglátni és kiemelni az összefüggéseket.

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének
megtartásával.

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos
növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat.

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban,
szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva –
képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük.
Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű
javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális
fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk.

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is
helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek
mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a tudatos
szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő megnyilatkozást,
a toleráns nyelvhasználatot.

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni.
 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének
lehetőségét.

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában.

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 
alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 
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ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 
mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 
hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 
képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az 
alapja.  

A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály 
általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 
koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi témakörök 
feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 
munkába vagy a házi feladatba. 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 
választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 
a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 
meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 
választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 
életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 
kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 
lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul: 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

I. A törzsanyag 
A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 
elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a szabadon 
választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott témákra szánt 
órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta a diákokkal. 
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A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első felében (5–6. osztály) 
témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes tanulási szakaszok közötti 
átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesztését.  

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, művelődéstörténeti 
szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is lássák, és ismereteiket össze 
tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési szakaszban válik feladattá az irodalmi 
műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg 
az alapvető verstani és stilisztikai jellegzetességekkel is.  

 

                                     5-6. évfolyam 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb évfolyamokon 
megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb technikák, stratégiák 
megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző 
kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, gyakorolják a 
szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, 
törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnyezetnek és 
korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és szabatos 
nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek szövegközpontú 
elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati képességek 
fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek értelmezésében, a 
szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 
hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 
megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás középpontjában a 
szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar nyelv 
írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és szövegalkotás 
gyakoroltatása.  

Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az alsó 
tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel találkoznak, 
amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, tudatosítják 
nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik kíváncsiságukat, 
játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik őket. 
Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 
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Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:  

 Család, otthon, nemzet 
 Petőfi Sándor: János vitéz 
 Szülőföld, táj 
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
 Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 
 Hősök az irodalomban 
 Arany János: Toldi 
 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 
 Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
 Választható világirodalmi ifjúsági regény 

 
A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben vett 
kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve a tágabb, saját 
kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, regionális ünnepek, karácsony). 

Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  A szövegek ilyen irányú megközelítése 
segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán távoli történetek, hanem 
ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.  

Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő hőseit 
megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz végén már elvárt 
néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) biztonságos ismerete. A tanulónak – 
korosztályának megfelelő szinten – már értenie és értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét 
írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk 
alapját képező művek, továbbá a kortárs gyermekirodalom alkotásai.  

A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben játszanak 
szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  
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MAGYAR NYELVTAN 5. ÉVFOLYAM 

 

Témakör 
sorszáma Téma megnevezése Feldolgozásra szánt óra 

1.  Év eleji ismétlés 6 

2.  Kommunnikáció  alapjai 2 

3.  Helyesírás, nyelvhelyesség - játékosan 4 

4.  Állandósult szókapcsolatok 2 

5.  A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, 
szóelemek, szavak, szóösszetételek 

28 

6.  Hangalak és jelentés 6 

7.  Szövegértés és szövegalkotás a 
gyakorlatban 

6 

8.  Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra 
helyszínei 

2 

9.  Év végi ismétlés 6 

10.  Gyakorlás, felmérők, felzárkóztatás 10 

 Összesen: 72 óra 

 

 

 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció alapjai                                                              2 óra 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 
A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 
(üdvözlési szokások, SMS, chat) 
 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 
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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 
 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, 
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 
tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

A továbbhaladás feltételei: 

– Ismerje a kommunikáció fogalmát. 
– Ismerje és helyesen alkalmazza a nem verbális kommunikáció típusait (testbeszéd, 

mimika, gesztus). 
TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan                                     4 óra   
 
Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 
Nyelvtörők 
A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-
megkülönböztető szerepe 
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 
portálak használata 

Betűrend, elválasztás 
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 
Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve 
Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve 
Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés elve 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 
egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos 
alkalmazása a szövegalkotásban 

Fogalmak: 
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hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 
egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, 
határozóragok megfelelő használata 

A továbbhaladás feltételei: 

– Hiba nélkül tudja a magyar ábécét, hiba nélkül oldjon meg betűrendes feladatokat. 
– Hiba nélkül tudja csoportosítani a magánhangzókat és a mássalhangzókat. 
– Ismerje, és helyesen alkalmazza a szótagolás és az elválasztás szabályait, az 

illeszkedés törvényét. 
– Ismerje és helyesen alkalmazza a helyesírási alapelveket. 
– Írása legyen rendezett, olvasható, megfelelő tempóban írjon diktálás esetén, kevés 

hibával másoljon 8-10 soros szöveget, vagy 10-15 nehéz szót. 
 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

III. Állandósult szókapcsolatok                                                         2 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 
szókapcsolatai 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, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 
 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a 

beszélt és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 
 

Fogalmak: 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 
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Továbbhaladás feltételei: 

– Ismerje és értse a különbséget a szólás és a közmondás fogalma között. 
– Tudjon felsorolni néhány példát a fentiekre, jelentésükkel, magyarázatukkal együtt. 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek               28 óra                                                                                                          

Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika 
Madarak népnyelvi megnevezésének és 
hangjuknak összehasonlítása 
A személynévadás esztétikája 
Az összetett szavak kialakulása, jelentésváltozása, 
nyelvhelyességi kérdések 
Idegen elemű összetett szavak és nyelvhelyességi 
kérdéseik 
A szótő és a toldalékok helyes használata 
Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

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: 
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beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 
szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

 

Továbbhaladás feltételei: 

– Ismerje és helyesen alkalmazza a tanult magánhangzó-és mássalhangzótörvényeket. 
– Ismerje és helyesen alkalmazza a különböző toldalékokat, képes legyen toldalékos 

szót szótőre és toldalékokra bontani. 
TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

V. Hangalak és jelentés                                                                       6 óra 

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 
szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 
 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 
 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 
felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 
Fogalmak: 
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő szavak, 
jelentésmező 
 
Továbbhaladás feltételei: 

– Tudjon egy-és többjelentésű szavakat gyűjteni. 
– Ismerje fel az ellentétes jelentést a szavak között. 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 
VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban                               6 óra 

 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  
jellegzetességei    

A leírás 
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Az elbeszélés A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

 

Fejlesztési feladatok, ismeretek: 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 
 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 
 Reflektálás a szöveg tartalmára 
 Olvasási stratégiák alkalmazása 
 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 
 A kreatív írás gyakorlása 
 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 
 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 
 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, hagyományos levél) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 
 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 
 

Továbbhaladás feltételei: 

– Ismerje az elbeszélés, a leírás és a levél formai követelményeit. 
– Ismerje a kapcsolatfelvétel-és tartás alapvető feltételeit és formáit. Valamint képes 

legyen helyesen alkalmazni azokat.  
TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                   2 óra 

 

A hagyományos és digitális könyv- és 
könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 
javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 
felkeresése, megtekintése 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 
 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 
 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 
 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 
 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 
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 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 

 

Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje a hagyományos és digitális könyv-és könyvtárhasználat módszereit, képes legyen önálló 
kutatómunkára, forrásanyagok és információk keresésére a tanult módszerek alapján. 

 

 

MAGYAR NYELVTAN 6. ÉVFOLYAM 

Témakör 
sorszáma Téma megnevezése 

Feldolgozásra 
szánt óra 

1.  Év eleji ismétlés 6 

2.  Kommunnikáció  alapjai 2 

3.  Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 6 

4.  Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 

5.  Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a 
mondatokban és a szövegben.  A szófajokhoz 
kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, 
szövegalkotási, szövegértési tudnivalók     
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6.  Év végi ismétlés 6 

7.  Gyakorlás, felmérők, felzárkóztatás 10 

 Összesen:  

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT TANANYAG 
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(óraszám 80%-a)  

I. Kommunikáció alapjai                                                                2 óra 

 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 
A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 
(üdvözlési szokások, SMS, chat) 
 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

Fejlesztési feladatok, ismeretek 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben 
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 
 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 
 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 
 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 
 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 
 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 
 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 
 A kommunikáció tényezőinek megismerése 
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

 
Fogalmak 
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 
tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje a kommunikáció fogalmát, működési elveit (adó, vevő, csatorna, kód, 
üzenet). 

– Ismerje és helyesen alkalmazza a nem verbális kommunikáció típusait (testbeszéd, 
mimika, gesztus). 

– Ismerje és helyesen alkalmazza az egyéb kommunikációs felöleteket (levél, SMS, e-
mail). 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 
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II. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban                     6 óra 

 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  
jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

Fejlesztési feladatok, ismeretek 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 
 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 
 Reflektálás a szöveg tartalmára 
 Olvasási stratégiák alkalmazása 
 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 
 A kreatív írás gyakorlása 
 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 
 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 
 Szövegtípusok II. (jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, elektronikus 

levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 
 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 
 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 
Fogalmak 

feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus levél, plakát, meghívó, 
könyvismertető 

Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje a jellemzés és a modern írásbeli kapcsolatok formai követelményeit. 
– Ismerje a kapcsolatfelvétel-és tartás alapvető feltételeit és formáit. Valamint képes 

legyen helyesen alkalmazni azokat. 
 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

III. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei             2 óra 
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A hagyományos és digitális könyv- és 
könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 
javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 
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 

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 

 

Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje a hagyományos és digitális könyv-és könyvtárhasználat módszereit, képes 
legyen önálló kutatómunkára, forrásanyagok és információk keresésére a tanult 
módszerek alapján. 

 

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

IV. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A szófajokhoz 
kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi,    szövegalkotási, szövegértési tudnivalók                                                                                                       
40 óra 

Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 
Köznevek tulajdonnévvé válása 
Történelmi ragadványnevek 
Melléknevek főnevesülése 
Melléknevek metaforikus jelentése 
Emberi tulajdonságok megjelenése az állandósult 
szókapcsolatokban 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 
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A leggyakoribb igeképzők A számnevek megjelenése az állandósult 
szókapcsolatokban, mondókákban 
Karinthy Frigyes: Tegeződés 
Többszófajúság 
Szófajváltás 
Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 
Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 
A névmások szerepe a mondat- és 
szövegépítésben  
Hagyományos és digitális helyesírási szótárak és 
portálok használata 
A szófajok használatának nyelvhelyességi 
kérdései 
 
 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 
helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 
helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 

A személyes és birtokos névmás 

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános névmás 

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 kommunikációban 
 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 
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 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló használata  
 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 
 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 
 Reflektálás a szöveg tartalmára 
 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 
 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 
 A kreatív írás gyakorlása 
 A helyesírási készség fejlesztése 
 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 
 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

 

Fogalmak 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 
viszonyszók, mondatszók 

 

Továbbhaladás feltételei 

– A tanuló ismerje fel a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószók, 
igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő) általános jellemzőit, alaki 
sajátosságait. 

– Ismeje fel, és tudja megnevezni azokat különböző szövegekben. 
– Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnév-  különös 

tekintettel a tulajdonnév -, a szánév és a melléknév legáltalánosabb helyesírási 
szabályait, nyelvhelyességi tudnivalóit. 

– Ismerje fel a legfontosabb jeleket (többesszám jele, melléknév fokjele, 
birtoktöbbesítő jel) és képzőket (melléknévképző, igenévképző, igeképző, 
főnévképző). 

 

MAGYAR IRODALOM 5. ÉVFOLYAM 

ÉVI 88 ÓRA 

 

Témakör 
sorszáma Téma megnevezése 

Feldolgozásra 
szánt óra 

1.  Család, otthon, nemzet 18 

2.  Petőfi Sándor: János vitéz 26 
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3.  Szülőföld, táj 10 

4.  Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 12 

5.  Választható magyar ifjúsági vagy meseregény 6 

6.  Gyakorlás, felmérők, felzárkóztatás 16 

 Összesen: 88 

 

TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a) AJÁNLOTT MŰVEK 

 

I. Család, otthon, nemzet - kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások     18 óra 

                                                                                                  

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - részletek 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

 Tündérszép Ilona és Árgyélus 

Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  

 

 

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

411



      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

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 

rokonságának, problémafelvetéseinek tanulmányozása 
 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása hasonló témájú szövegekben 
 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 
 

Fogalmak 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 
valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti 
hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

 

Memoriterek 

– Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 
– Arany János: Rege a csodaszarvasról – részlet 
– Arany János: családi kör - részlet 

továbbhaladás feltételei 

– A kisepikai alkotásokon belül ismerje a népköltészet és a műköltészet fogalmát. 
– Tudja a népmese és a műmese közötti különbségeket és hasonlóságokat (szerző, 

terjedési módja, fajtái). 
– Tudja csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz (tündérmese, csalimese, 

állatmese, láncmese, bolondmese) tudjon példaszöveget rendelni. 
– Fel tudja sorolni a jelentősebb mesegyűjtőket. 
– Fel tudjon sorolni népmesei fordulatokat, tipikus mesehősöket, ismerje az alapvető 

mesei elemeket (meseszámok, próbák, helyszínek, szereplők, mesekezdés és –
befejezés). 

– Képes legyen különválasztani történelmünk valóságos hőseit a mesehősöktől. 
Ismerje a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. 

– Ismerje a mítosz, a mitológia fogalmát. Képes legyen egy tanult mítosz alapján 
bemutatni annak jellegzetességeit, sajátosságait. 

– Ismerje a legalapvetőbb bibliai történeteket (A világ teremtése, A vízözön 
története). 

– Ismerje az életkép fogalmát, képes legyen annak műfaji sajátosságait bemutatni egy 
tanult mű alapján (Arany János: Családi kör). 
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II. Petőfi Sándor: János vitéz                                                             26 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 

 

Memoriterek 

Petőfi Sándor: János vitéz-részletek 

Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje Petőfi Sándor életét, tudja elhelyezni korban, ismerje a János vitéz keletkezési 
körülményeit, az elbeszélő költemény fogalmát és műfaji sajátosságait. 

– Ismerje fel az alapvető költői kifejezőeszközöket, szóképeket, alakzatokat: hasonlat, 
megszemélyesítés, metafora, költői jelző, ellentét. 

– Ismerje fel a versritmust, alapvető rímeket (keresztrím, páros rím). 
– Képes legyen megfogalmazni saját élményeit, benyomásait, véleményét a műről, erkölcsi 

ítéletet hozni a történetben felmerülő magatartásformákról (helyes, helytelen, szükségszerű, 
áldozathozó, gonosz, erkölcsös, kitartó, hűséges). 

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

III. Szülőföld, táj                                                                                  10 óra 

 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 
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Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek 
megértése, összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és 
prózai szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 
 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  
 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

földrajzi kérdések megbeszélése 
 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz 

kapcsolódó valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 
 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 
 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző 

technikákkal 
  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok 

elvégzése 
 

Fogalmak 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

 

Továbbhaladás feltételei 

– Petőfi Sándor: Az alföld című verséből tetszőleges 4 versszak 
– Ismerjen más, szülőföldről szóló verseket, fel tudja sorolni a tanult versek szerzőit, 

címeit.  

IV. Prózai nagyepika - Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk               12 óra       

                       

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
 Egyes szereplők jellemzése 
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
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 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 
médiumban 

 

Fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 
végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

Továbbhaladás feltételei 

– A tanuló olvassa el Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk című művét. Képes legyen 
annak tartalmát röviden összefoglalni, a fontosabb cselekményelemeket felidézni. 

– Képes legyen röviden megfogalmazni a saját benyomásait, érzéseit a műről. 
– Véleményt és erkölcsi ítéletet tudjon alkotni a szereplők jelleméről és 

magatartásformáiról.  
– Ismerje a prózaelemzés fontosabb kulcsszavait: helyszín, cselekmény, szerkezet, 

szereplők, jellemek, magatartásformák, cselekményidő, történelmi idő, kapcsolatok, 
konfliktusok, elbeszélői nézőpont, narráció. 

 

V. Egy szabadon választott magyar mese vagy –ifjúsági regény elemzése   6 óra    

                                                                                                    

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
 Egyes szereplők jellemzése 
 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 
 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 
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Továbbhaladás feltételei 

– A tanuló olvassa el Fekete István: Bogáncs című művét. Képes legyen annak 
tartalmát röviden összefoglalni, a fontosabb cselekményelemeket felidézni. 

– Képes legyen röviden megfogalmazni a saját benyomásait, érzéseit a műről. 
– Ismerje a leírás és a jellemzés főbb elemeit. Képes legyen felismerni és alkalmazni 

azokat. 

 

 

 

MAGYAR IRODALOM 6. ÉVFOLYAM 

HETI 3 ÓRA /ÉVI 104 ÓRA 

Témakör 
sorszáma 

Téma megnevezése 
Feldolgozásra 

szánt óra 

1.  Hősök az irodalomban 16 

2.  Arany János: Toldi 26 

3.  Szeretet, hazaszeretet, szerelem 16 

4.  Gárdonyi Géza: Egri csillagok 18 

5.  Választható világirodalmi ifjúsági regény 12 

6.  Gyakorlás, felmérők, felzárkóztatás 16 

 Összesen: 104 

 

TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

 I. Hősök az irodalomban                                                                                   16 óra 

V.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 
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Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 
 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: Csui 
(részlet) (Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravidék) vagy 
délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk mondáit 
válasszák.) 

V.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 
véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   
  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  
 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  
 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó történelmi, 

földrajzi kérdések megbeszélése 
 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 
 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

Fogalmak 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, hexameter; 
epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

 

Memoriterek 

– Arany János: A walesi bárdok - részlet 
Továbbhaladás feltételei 

– Ismerje a ballada fogalmát, képes legyen bemutatni annak sajátosságait egy tanult 
ballada alapján (Arany János: A walesi bárdok). 

– Képes legyen az emberi döntések, választások, erkölcsi kérdések megvitatására, a 
vélemények kifejtésére (a jó és a rossz, az igazság és az igazságtalanság), továbbá 
az ítélkezés, mint cselekedet felismerésére. 
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– Ismerje a monda és a legenda fogalmát, mutassa be annak sajátosságait egy-egy 
tanult példa alapján, képes legyen az adott művet elhelyezni történelmi korban és 
időben. 

– Korábbi ismeretei alapján képes legyen bemutatni Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 
című elbeszélő költeményének műfaji sajátosságait.  

– Képes legyen a mű lényegét megérteni és mondanivalóját értelmezni (igazságtétel, 
jellemfejlődés). Ismerje fel a mű visszatérő elemeit (célkitűzés, tudatosság, 
ismeretbővítés fontossága), valamint képes legyen a pozitív és negatív 
tulajdonságok egyértelmű elkülönítésére. 

 

 

II. Arany János: Toldi                                                                              26 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 
 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 
 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű 

vonatkozásában 
 Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 
 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 
 Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, 

értelmezése a jelentésteremtésben 
 

Fogalmak 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 
megszólítás 

 

Memoriterek 

– Arany János: Toldi - részletek 
Továbbhaladás feltételei 

– Össze tudja foglalni a mű cselekményét. 
– Képes legyen egyszerűbb összehasonlításra a János vitéz és a Toldi esetében. 
– Ismerje az epizód, konfliktus, bonyodalom, tetőpont, mottó fogalmát. 
– Képes legyen a főbb szereplők felsorolására és jellemzésére. 
– A korábban tanult költői kifejezőeszközök és szóképek ismeretének bővítése az 

alábbiakkal: betűrím (alliteráció), párhuzam. 
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TÖRZSANYAG AJÁNLOTT ANYAG 

 III .Szeretet, hazaszeretet, szerelem                                                              16 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  

 

 Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes földrajz/ 
vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 
Magyarországon (részlet, lehetőleg a saját 
régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről vélemény 
megfogalmazása szóban és írásban  
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 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 
összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 
elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  
 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 
 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

 

Fogalmak 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, népdal 

 

Memoriterek 

– Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 
– Kölcsey Ferenc: Himnusz – 1-2. versszak 
– Vörösmarty Mihály: Szózat – 1.és 2. versszak + 13. és 14. versszak 

Továbbhaladás feltételei 

– A különböző fogalmakat – szeretet, szerelem, hazaszeretet- az ő szintjén tudja 
megmagyarázni. 

– Tudja összegezni a műről alkotott véleményét összefüggő mondatokban. 
– A tanult költői képeket ismerje fel és nevezze meg. 

 

IV. Prózai nagyepika - Gárdonyi Géza: Egri csillagok                         18 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 
 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 
 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 
 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 

Fogalmak 
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történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

 

Továbbhaladás feltételei 

– Legyen tisztában a történelmi regény fogalmával. Képes legyen megvilágítani 5-6 
összefüggő mondatban a regény történelmi hátterét.  

– El tudja különíteni a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni a mű 
cselekményét. 

– Képes legyen egy-két főszereplőt bemutatni, kapcsolatrendszerüket föltárni, 
véleményt alkotni a cselekedeteikről.  

– Képes legyen felismerni és megfogalmazni a regény üzenetét. 

 

V. Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény                  12 óra 

 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 
véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 
 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 
 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 
 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

 

Fogalmak 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

 

Továbbhaladás feltételei 

 Képes legyen a műfaji sajátosságok felismerése mellett az elbeszélő személyének 
megállapítása és a szereplők sorsa közötti párhuzam felismerésére Daniel Defoe: 
Robinson Crusoe kalandregénye alapján. 

 Képes legyen röviden megfogalmazni a saját benyomásait, érzéseit a műről. 
Véleményt és erkölcsi ítéletet tudjon alkotni a szereplők jelleméről és 
magatartásformáiról.  
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Matematika 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő 
– nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása 
során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 
tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a 
szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 
alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz 
meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint felismeri a matematika 
kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 
hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a 
tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi 
életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét 
helyzetek megoldására képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal 
fejlődik problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 
kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a 
tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a 
különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus 
modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű 
műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 
tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 
alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 
alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. 
Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú 
haladást annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. 
Ezzel a lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a 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. 
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Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 
alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és 
átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns 
információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, 
több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 
helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 
kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 
algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával 
hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, 
ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy 
világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan 
alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg 
megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie 
egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási 
folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) 
bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 
applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 
digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 
tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 
matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 
a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 
is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai 
módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló 
megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai 
állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a 
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül 
erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A 
tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges 
tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható 
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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. évfolyam 

Az 5. 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. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 
Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 
Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges 
törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes 
törtekkel; Arányosság; Egyszerű szöveges feladatok;  Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli 
alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika. 

 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 
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szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható 
modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online 
felületek is támogatják. 

Az 5. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 162 óra. Az egyes témakörökhöz írt 
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló számára 
elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra és számonkérésre. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Halmazok 5 
Matematikai logika, kombinatorika 6 
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 
Alapműveletek természetes számokkal 12  
Egész számok; alapműveletek egész számokkal 8 
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18  
Alapműveletek közönséges törtekkel 20 
Alapműveletek tizedes törtekkel 18 
Arányosság 8 
Egyszerű szöveges feladatok 6 
Sorozatok 8 
Mérés és mértékegységek 6  
Síkbeli alakzatok 10 
Transzformációk, szerkesztések 12 
Térgeometria 8  
Leíró statisztika 7 

Összes óraszám: 162 
TÉMAKÖR: Halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 
 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 
 számokat, számhalmazokat számegyenesen ábrázol. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
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 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése ábráról 

FOGALMAK 
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a barna hajúak 
 Egy konkrét válogatás (tárgyak, logikai készlet elemei, alakzatok, szavak…) 

szempontjának/szempontjainak felfedeztetése 
 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 
Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

 Játék logikai készlettel 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 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 témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása 
 Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása 
 Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

FOGALMAK 
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 „Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros 

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 kipróbálása 

a nyitott mondat igazzá tételére 
 „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása 

egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 
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TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 
JAVASOLT 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 

többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 
 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat 

a hétköznapi helyzetekben; 
 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül 
 Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében 
 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 

FOGALMAK 
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek 

vásárlása a virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy 
minél kevesebb érmét használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről 

 Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma 
címletű pénzt kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja 
a fiók tartalmát. Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép? 

 Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes 
segítségével 

TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 írásban összead, kivon és szoroz; 

428



 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 
kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 
ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 
azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 
 Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban 
 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 
szorzat tényezői, felcserélhetőség, osztandó, osztó, hányados, maradék, zárójel, kerekítés, becslés, 
ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal 
 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő 
számokhoz számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre 
írhatók; az nyer, aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi 
eredményt tudja kiszámolni a felírt számaiból 

  „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt 
ennek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot 
az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 

TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 
 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 
 Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút 

érték fogalmának ismerete és alkalmazása 
 Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés 

során 
 Alapműveletek elvégzése az egész számok körében 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal 
 Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen 
 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” 

létrehozása: a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek 
megfelelően foglalják el a helyüket 

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től 
(+10)-ig számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, 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 
 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. 

 „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 
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TÉMAKÖR: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 
 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 
 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
 Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén 
 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 
tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek 

megfelelő rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése 
Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel 
Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár 
mentén bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző 
beosztások vannak) 

 Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, 
a másik 3 egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezése 
A téglalapon kívül más alakzatok színezése, modellek alkalmazása 
Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű 
kártyajáték szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való 
kiegészítése (euró, eurócent) 

 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 
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 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 
szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a 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, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 
közös nevező,  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 
„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk, 
bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört 
számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; akinek 
az összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 
ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 
 írásban összead, kivon és szoroz; 
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
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 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 
azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 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 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
kerekítés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési 

elvével 
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz 

 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 
ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

  „Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel 

TÉMAKÖR: Arányosság 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 
 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 
 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 
 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
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 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 

FOGALMAK 
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén 
 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), 

objektív (például színes rúd) és szabványmértékegységekkel 
Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a 
nagyobb mennyiséghez több egység szükséges  
A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel 
való mérése esetén 

 Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor 
először 3 egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás 

TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 
 A megoldás ellenőrzése 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár 
„kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét 

TÉMAKÖR: Sorozatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 
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 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból 
 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban 
 Sorozatok adott szabály szerinti folytatása 
 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 
sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját munka 

készítése 
− Megkezdett ritmusgyakorlat megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, sorminta folytatása 
„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 
Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 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 
megalapozó összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés 
 Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és az épített környezetben 
 Téglalap, négyzet kerületének, területének mérése a természetes és az épített környezetben 
 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 
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FOGALMAK 
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei, 
felszín, térfogat és mértékegységei 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő 
használata 

 Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, 
a terem alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...) 
„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása 

 Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján 
Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső 
magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült 
térfogata; épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…) 
Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése 

 Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, 
számolása  

 Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás) 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 
 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

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 
 Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 
síkidom, sokszög, belső szög, hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és szabályos 
háromszög; téglalap, négyzet 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok kizárása) 
 Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 
 Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 
 Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása 
 Tangram játék 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 
 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  
 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 
 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 
 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 
 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 
 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, 
szögfelező félegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a 

padon 
Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása 

 Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével  
 Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, 

tengelyesen szimmetrikus alakzatok kiválasztása 
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TÉMAKÖR: Térgeometria 
JAVASOLT 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 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 
 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 
 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek 

kiválasztása) 
 Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése 
 Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása 
 Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, 

élek, csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése 
 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 
Zsinóros térgeometriai modellek használata 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 
 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 
 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 
 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 
fogalmaz meg; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, 

sport, egészséges életmód, gazdálkodás) 
 A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram) kisméretű mintán 
 A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és 

digitális eszközökkel kisméretű minta esetén 
  

FOGALMAK 
adat, diagram, átlag 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  
 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, 
ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 
 

MINIMUM KÖVETELMÉNY AZ ÖTÖDIK ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

− Elemek halmazokba rendezése két szempont szerint. 
− Adott tulajdonságú részhalmaz előállítása alaphalmazon. 
− Egyszerű állítások, tagadások megfogalmazása. 
− Biztos számfogalom 100-as számkörben. 
− Jártasság 1000-ea és 10 000-es számkörben. 
− A szorzó- és bennfoglaló táblák tudása (szükség esetén táblázat segítségével). 
− A tanult írásbeli műveletek megoldása (szükség esetén számológéppel). 
− Testek és síkidomok egy és többszempontú csoportosítása a tanult tulajdonságok alapján. 
− A téglalap és négyzet kerületének mérése, számítása; területének mérése lefedéssel. 
− Sorozatok folytatása a felismert szabály alapján.  
 

 

6. évfolyam 

Az 6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez a játékos, tevékenykedtető, 
felfedeztető módszerek 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 6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; Matematikai 
logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; Alapműveletek 
természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges törtek, tizedes 
törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes törtekkel; 
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Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése; 
Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; 
Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak az aktuális terület megalapozását 
jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is, az eszközrendszer folyamatos 
gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák 
megoldása során alkalmazható modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online 
felületek is támogatják. 

Az 6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 162 óra. Az egyes témakörökhöz írt óraszámok 
javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló számára 
elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, 
tehetséggondozásra és számonkérésre. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Halmazok 6 
Matematikai logika, kombinatorika 8 
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 10 
Alapműveletek természetes számokkal 10  
Egész számok; alapműveletek egész számokkal 8  
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 8  
Alapműveletek közönséges törtekkel 12 
Alapműveletek tizedes törtekkel 6 
Arányosság, százalékszámítás 16 
Egyszerű szöveges feladatok 8 
A függvény fogalmának előkészítése 10 
Sorozatok 10 
Mérés és mértékegységek 6 
Síkbeli alakzatok 6 
Transzformációk, szerkesztések 14 
Térgeometria 8 
Leíró statisztika 6 
Valószínűség-számítás 10  
Összes óraszám: 162 

TÉMAKÖR: Halmazok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 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:  
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 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint 
 Halmazábra készítése 
 Számhalmazok szemléltetése számegyenesen 
 Részhalmazok felismerése ábráról 
 Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével. 

FOGALMAK 
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány 

természetes szám közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása 
Példák és ellenpéldák mutatása részhalmazra 

 Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal 
rendelkező elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a 
halmazábrán  
A legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása 

TÉMAKÖR: Matematikai logika, kombinatorika 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 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 
 A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 
 Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok 
 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal 
 Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 
 Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás 

FOGALMAK 
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, 
összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása 

egy új elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább 
 „Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 
 Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek 

megfelelő összes lehetőség kirakása és rendszerezése 
 Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában 
  

TÉMAKÖR: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 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 

többszörösét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 
 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk 

szerint csoportosítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 
 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 
 A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint 

FOGALMAK 
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
  „Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, 

például az egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 
többszöröseinél dobbantanak 

  „Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a 
számnak az összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy 
számot és így tovább 
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TÉMAKÖR: Alapműveletek természetes számokkal 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok 

körében 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a 
szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados, 
maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 
kiválasztása 
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt 
ennek igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot 
az a tanuló nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét 
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TÉMAKÖR: Egész számok; alapműveletek egész számokkal 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 
 ismeri az egész számokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 
kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 
 Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 
 „Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel 

TÉMAKÖR: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 
 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 
 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása 
 Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés 
 Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése 
 Számok ábrázolása számegyenesen 

FOGALMAK 
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, 
tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken 

TÉMAKÖR: Alapműveletek közönséges törtekkel 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes 

becslésével; 
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Kapott eredmény ellenőrzése 

FOGALMAK 
közös nevező, reciprok 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 
kiválasztása  
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása  
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

 

 

TÉMAKÖR: Alapműveletek tizedes törtekkel 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében; 
 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen 

kerekíti; 
 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet készít; 
 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez számológépet használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal 

írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a hányados becslése 
 Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és alkalmazása a gyakorlatban 
 A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel számolás esetén 
 Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő 

műveletsor felírása 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 
 Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés 

FOGALMAK 
kerekítés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás 

segítségével 
 A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például 

ugyanazokat a számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli 
műveletsorok elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő 
kiválasztása 
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása 
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása 

 

 

TÉMAKÖR: Arányosság, százalékszámítás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját; 
 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 
 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes 

gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben 
 Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét 

gyakorlati feladatok megoldásában 
 Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése 
 Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete 
 Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján 
 Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak 

alkalmazásával 
 Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben 

FOGALMAK 
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti 

tanulmányokban előforduló százalékos adatok értelmezése 
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TÉMAKÖR: Egyszerű szöveges feladatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold; 
 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 
 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 
 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 
 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megoldását ellenőrzi. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 
 A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, 

például szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással 
 A megoldás ellenőrzése 
 Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése 

FOGALMAK 
becslés, ellenőrzés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése 

szakaszokkal 

TÉMAKÖR: A függvény fogalmának előkészítése 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 
 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak 

megfigyelése, elemzése 
 Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben 
 Egyenes arányosság grafikonjának felismerése 
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FOGALMAK 
megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó 

játék, kültéri tájékozódási verseny 
 Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése 

„Nem hiszem” páros játék: különböző grafikonok közül az egyenes arányosság 
grafikonjának kiválasztása 

TÉMAKÖR: Sorozatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 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 adott szabály szerinti folytatása 
 Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása 

FOGALMAK 
sorozat, számsorozat, szabály 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal 
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése 

TÉMAKÖR: Mérés és mértékegységek 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 
 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 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 
megalapozó összefüggéseket érti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, 

méri, csoportosítja azokat. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített 

környezetben 
 Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása 
 Sokszögek területének meghatározása átdarabolással 
 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített 

környezetben 
 Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása 

FOGALMAK 
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei, 
felszín, térfogat és mértékegységei 

 
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját 

megoldások összehasonlítása 

 

TÉMAKÖR: Síkbeli alakzatok 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 
 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 
 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 
 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 
 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 
 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 
 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között; 
 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-

egyenlőtlenség. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 
 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása 
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 Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszög-
egyenlőtlenség 

 Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete 
 Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint 

FOGALMAK 
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és 
szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése 

Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek) 
 Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 
 Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása 

 

 

TÉMAKÖR: Transzformációk, szerkesztések 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 
 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 
 ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget; 
 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 
 ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  
 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 
 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 
 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben 
 Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 
 Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása 
 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben 

451



 Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése 
 Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás 
 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése 
 Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése 

FOGALMAK 
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges, 
szögfelező félegyenes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű 

vonalzó) 

TÉMAKÖR: Térgeometria 
JAVASOLT 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; 
 a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
  
 Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján 
 Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

FOGALMAK 
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, 

megbeszélése, kiállítása az osztályteremben 
Zsinóros térgeometriai modellek használata 

TÉMAKÖR: Leíró statisztika 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az 

ábrát elkészíti; 
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 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 
 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 
 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket 
fogalmaz meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módus), a 
középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés 

alapján kisméretű minta esetén 
 Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint 
 Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása 

FOGALMAK 
adat, diagram, átlag 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, 
ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Valószínűség-számítás 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 
 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 
 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, 

a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek 
 Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése 
 A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése 

FOGALMAK 
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett 

színes golyókkal 
 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában: 
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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 korongja. 

 10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, 
ahány pirosat dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova 
jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz 

 „Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz 
meg állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott 
számok összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki 
igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére 
(például két dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a 
„lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére. 

 

MINIMUM KÖVETELMÉNY AZ HATODIK ÉVFOLYAM VÉGÉRE 

− Halmazok közös tulajdonságának felismerése, metszet előállítása. 
− Logikai kifejezések pontos használata. 
− Minél több lehetőségek előállítása kombinatorikus feladatokban. 
− A törtszámok és a negatív számok ismerete. 
− Egyszerű szöveges feladatok önálló megoldása. 
− Szabvány mértékegységek és a köztük levő váltószámok ismeret. 
− Szerkesztések: szögek és szakaszok megrajzolása, másolása, felezése; párhuzamos és 

merőleges egyenesek szerkesztése; téglalap és négyzet rajzolása. 
− Racionális számik összehasonlítása, összefüggések felfedezése, szabály megfogalmazása. 
− Adatok táblázatba beírása a felismert szabály alapján, ábrázolásuk koordináta-rendszerben. 
− Valószínűségi játékokban az esetek lejegyzése. 
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Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy tantervének 
középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

1.A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 
tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 
illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk keresése 
és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek 
közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező 
kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló fejleszti a lényeges és 
kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás során 
elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 
más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 
megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 
történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 
tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

2.Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 
fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 
kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 
eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 
kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 
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3.Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 
felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 
ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a 
megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 
tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 
használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 
történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 
fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 
és aktív állampolgárrá nevelésben. 

4.A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 
feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 
következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 
történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 
elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 
történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 
események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

5.A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 
életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 
követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban 
tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli 
a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, 
segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 
cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan 
értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok 
felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

6.A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének 
fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, 
tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri 
az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az 
életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

7.Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, 
alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök 
feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom 
létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor 
személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok 
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jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 
tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

 

Történelem tanítása az  5-8. évfolyamon 

Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a 
magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel, 
eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a 
büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények 
megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését. 

A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki 
a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás 
legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi, 
politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás 
megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat. 

Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának 
és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az 
egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem előtt 
kell tartani a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és 
érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a 
történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi portrék 
jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek, modellek, 
zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák tárgyalására, 
valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató történetek 
elbeszélésére, illetve megjelenítésére. 

A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is 
támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat 
történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése 
és az emléknapok nyomán keletkező tudására. 

5.  évfolyam 

Az általános iskola 5. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt 
megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és a 
legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szükséges 
alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől 
megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző 
vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és 
szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, 
gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás 
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időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák 
történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét 
történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt 
korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az 
ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a települések esetében ajánlásokat 
fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során a pedagógusok régiójuknak 
megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló 
nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az 
ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar 
történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi 
jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti 
hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, 
a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve 
feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató 
témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához 
a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken 
keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán 
keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája 
is.  

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK)  

I. TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 
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 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 
népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 
történelmi folyamatokban. 

II. ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a 
különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve 
rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 
egyszerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 
 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 

eseményeknek;  
 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

III. TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 
esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, 
korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag 
segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja 
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való 
elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 
tervez és készít. 

IV. SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 
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A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 
bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 
történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 
mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
 meghallgatja mások véleményét, érveit; 
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

V. TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között; 
 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 

magatartásformákat és élethelyzeteket; 
 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 

meg; 
 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 

és alátámasztja azokat; 
 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 
 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

A tanuló az 5. 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; 
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  társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, 
népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, 
egyház, világkép. 

 
 
 
                                                             5.   évfolyam 
 

 
 
TÉMAKÖR:        Személyes történelem                                          ÓRASZÁM: 7 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Körülöttem 
a 

történelem 

 Családi fotóalbum és 
személyes tárgyak. 

 Személyes történetek 
dokumentálása, 
elbeszélése. 

 Egy nap dokumentálása. 

Fogalmak: kódex. 
 
 
 

 Egyszerű, 
személyes 
történetek 
elmesélése. 

 Családi fotók, 
tárgyak, 

Témakör                                         Témakör  címe Felh.óraszám 

   I.                                         Személyes történelem                      7 óra 

  II.                                     Fejezetek az ókor történetéből                              13 óra 

 III.                                           A kereszténység 5 óra 

 IV.                                        A középkor világai                    13 óra 

  V.              Képek és portrék az Árpád-kor történetéből                    20 óra 

  VI.          Két mélységelvű téma: 

     Lakóhelyünk „mesterei” a 21.században 

     Szent László  nyomában … 

                   14  óra 

                                                          Az éves  óraszám 72 óra 
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 Kódexkészítés (valamely 
magyar kódex mintájára 
pl. Képes krónika). 

Kronológia: Kr. e. és 
Kr. u., évszázad, 
őskor, ókor, középkor, 
újkor, 
jelenkor/modern kor.  
 

történetek 
gyűjtése és 
rendszerezése. 

 Címer, zászló, 
pecsét készítése 
önállóan vagy 
társakkal. 

 Információk 
gyűjtése képi és 
tárgyi 
forrásokból 
megadott 
szempontok 
szerint. 

 A történelmi idő 
ábrázolása 
vizuális 
eszközökkel. 

Címer, 
zászló, 

pecsét, az 
idő mérése 

 Címerek és zászlók 
alkotóelemei saját 
település és 
Magyarország címere és 
zászlaja példáján. 

 A hitelesítés eszköze, a 
pecsét (pl. az Aranybulla 
pecsétje). 

 Személyes címer-, 
zászló- és pecsétkészítés. 

 Az időszámítás. 

 
TANÓRÁN FELHASZNÁLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  Képpel illusztrált, írott összefoglaló 

készítése egy meghatározó személyes 
élményről. 

 Kódexlap készítése, pl. a Képes 
krónika alapján. 

 Időszalag készítése. 
 Ország, település, iskola, 

sportegyesület és egyéb címerek 
gyűjtése. 

 Címerek értelmezése tanári 
irányítással. 

 

TÉMAKÖR:   Fejezetek az ókor történetéből                                              ÓRASZÁM: 13 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK  

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az ókori 
Egyiptom 

világa 

 Földművelés a Nílus 
mentén. 

 Hitvilág és 
halottkultusz a 
piramisok és a 
Királyok Völgye 
példáján: Memphis 
és Théba. 

 A legjelentősebb 
találmány: az írás. 

Fogalmak: 
öntözéses 
földművelés, fáraó, 
piramis, hieroglifa, 
városállam, jósda, 
többistenhit, 
olümpiai játékok, 
monda, provincia, 
rabszolga, 
gladiátor, 

 Az ókori egyiptomi, 
görög és római 
életmód főbb 
vonásainak felidézése. 

 Információk gyűjtése 
az ókori és a modern 
olimpiai játékokról, és 
összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés 
legalapvetőbb 
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Az ókori 
Hellász 

öröksége 

 Mindennapok egy 
görög 
városban:  Athén és 
lakói.  

 Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

 Az athéni és spártai 
nevelés. 

amfiteátrum, 
falanx, légió, 
népvándorlás. 
 
Személyek: 
Kheopsz, Zeusz, 
Pallasz Athéné, 
Nagy Sándor, 
Romulus, 
Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, 
Attila.  
 
Kronológia:            
Kr. e. 776                  
az első feljegyzett 
olümpiai játékok,                      
Kr. e. 753              
Róma alapítása a 
hagyomány szerint, 
Kr. e. 490                      
a marathóni csata,             
Kr. u. 476                       
a Nyugatrómai 
Birodalom bukása. 
 
Topográfia: 
Egyiptom, Nílus, 
Athén, Olümpia, 
Spárta, Itália, 
Róma, Pannónia, 
Aquincum, 
Marathón,                  
Római Birodalom.  

jellemzőinek 
bemutatása. 

 Görög hoplita 
felismerése, 
fegyverzetének 
azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása; illetve a 
tanult hősökhöz 
kapcsolódó történetek 
felidézése. 

 Mai magyar 
településnevek 
azonosítása az ókori 
Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom 
földrajzi 
kiterjedésének nyomon 
követése a térképen. 

 A nomád életmód, 
gazdálkodás és 
hadviselés alapvető 
jellegzetességeinek 
felidézése. 

 Történelmi mozgások 
(pl. hadmozdulatok, 
hadjáratok, 
népmozgások) nyomon 
követése történelmi 
térképen. 

Az ókori 
Róma 

öröksége 

 Róma alapítása a 
mondákban. 

 Egy római polgár 
mindennapjai. 

 A gladiátorviadalok 
és a kocsiversenyek. 

 Római emlékek 
Pannóniában. 

A görög-
római 

hadviselés 

 Görög hadviselés a 
marathóni csata 
példáján. 

 Nagy Sándor 
hadserege és 
hódításai. 

 Az ókor „tankjai”: 
Hannibál elefántjai. 

 Caesar légiói. 
Képek a 

népvándorlás 
korából 

 A Római Birodalom 
szétesése. 

 A Hun Birodalom.  
 Attila és hadjáratai: 

az ókor egyik 
legnagyobb csatája (a 
catalaunumi csata). 

 
TANÓRÁN FELHASZNÁLHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 
 Képek gyűjtése és rendszerezése ókori épületekről. 
 Térképvázlat készítése egy ókori város jellegzetes 

épületeinek és közterületeinek (pl. piac, kikötő) 
feltüntetésével. 

 Egy szabadon választott pannóniai település 
látványtervének elkészítése 

 Tabló készítése az ókori civilizációk kulturális 
örökségéről. 

 Egy ókori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, 
térképvázlat segítségével). 
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 A Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítása néhány 
darabjának megtekintése internet segítségével és 
feldolgozása. 

 Ókori témájú film vagy filmrészlet megtekintése és 
megbeszélése. 

 

TÉMAKÖR:   A kereszténység                                                                  ÓRASZÁM:  5 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Az 
Ószövetség 

népe  
 

 Az Ószövetség/Héber 
Biblia: Ábrahám és 
Mózes. 

 Az önálló zsidó állam 
alapítói: Dávid és 
Salamon története.  

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia, 
Ószövetség/Héber 
Biblia, Újszövetség, 
zsidó vallás, 
keresztény vallás, 
keresztség és 
úrvacsora. 
 
Személyek: Mózes, 
Dávid, Salamon, 
Jézus, Mária, József, 
Szent Péter és Szent 
Pál apostolok. 
 
Topográfia: 
Jeruzsálem, Betlehem. 

 Jézus élete 
legfontosabb 
eseményeinek 
bemutatása. 

 Jézus erkölcsi 
tanításainak 
értelmezése. 

 A kereszténység 
fő jellemzőinek 
és elterjedésének 
bemutatása. 

 A Héber Biblia 
máig ható 
innovációi: 
egyistenhit, 
tízparancsolat, 
heti pihenőnap  

Jézus élete, 
tanításai és a 
kereszténység 

 Történetek az 
Újszövetségből. 

 A kereszténység főbb 
tanításai. 

 A kereszténység 
elterjedése.   

 A keresztény hitélet 
színterei és szertartásai. 

 A kereszténység 
jelképei. 

 
TANÓRÁN FELHASZNÁLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  A bibliai történeteket ábrázoló képek, 

művészeti alkotások gyűjtése. 
 Tematikus képgaléria összeállítása a 

zsidó és keresztény vallásról megadott 
szempontok alapján. 

 Képek gyűjtése bibliai helyszínekről. 
 Pál apostol missziós útjainak követése 

tematikus térképen. 
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TÉMAKÖR:   A középkor világai                                                      ÓRASZÁM:  13 óra 
 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Élet a várban – 
egy magyar vár 
(pl. Visegrád) 
és uradalom 

bemutatásával 

 Királyok és nemesek 
 Várépítészet – híres 

magyar középkori 
várak. 

 Egy uradalom 
működése, a falvak 
világa (a jobbágyok 
élete). 

Fogalmak: 
földesúr, lovag, 
nemes, 
uradalom, 
jobbágy, 
robot,  pápa, 
szerzetes, 
bencés rend, 
pálos rend, 
kolostor, 
katolikus, román 
stílus, gótikus 
stílus, polgár, 
céh, iszlám 
vallás. 
 
Személyek: 
Szent Benedek, 
Gutenberg, 
Mohamed. 
 
Topográfia: 
Visegrád, 
Pannonhalma, 
Szentföld, 
Anglia, 
Franciaország. 

 A középkori és a mai 
életforma néhány 
jellegzetességének 
összehasonlítása. 

 A középkori kultúra 
főbb vonásainak 
felidézése. 

 Az egyes középkori 
társadalmi rétegek 
életformája közti 
eltérések 
összehasonlítása. 

 A középkori város és 
a falu összehasonlítása 
megadott szempontok 
alapján (pl. jellegzetes 
foglalkozások, 
életmód). 

 A középkori 
hadviselés 
legalapvetőbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

 A középkori páncélos 
lovag felismerése, 
fegyverzetének 
azonosítása képen, 
rekonstrukciós ábrán. 

Élet a 
kolostorban – 
egy magyar 
kolostor (pl. 

Pannonhalma) 
bemutatásával 

 A középkori 
egyházszervezet. 

 A szerzetesség és a 
kolostor. 

 Román és gótikus 
templomépítészet – 
híres magyar középkori 
egyházi emlékek.  

 Oktatás a középkorban. 
Élet a 

középkori 
városban – egy 
magyar város 

(pl. Buda) 
bemutatásával 

 A céhek. 
 A városi polgárok. 
 Városépítészet – híres 

magyar középkori 
városok. 

 Könyvnyomtatás és 
reneszánsz. 

A keresztes 
lovagok világa 

 Az iszlám–arab 
kihívás. 

 A nehézlovas 
harcmodor. 

 Keresztesek a 
Szentföldön. 

 A lovagi életforma és 
kultúra. 

 
TANÓRÁN 

FELHASZNÁLHATÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Lengyeltóti templom stílusjegyeinek összegyűjtése  
 Időutazás  a somogyvári bencés apátságban 
 Alaprajz készítése vagy értelmezése egy középkori városról, 

uradalomról, várról vagy kolostorról.  
 Tablókészítés a középkori magyar templomokról.  
 Céhszabályzat vagy cégér készítése önállóan vagy társakkal. 
 Egy középkori ütközet rekonstruálása (film, kép, ábra, térképvázlat 

segítségével). 
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 Beszámoló készítése egy lovagi tornáról és/vagy a lovagi 
erényekről. 

 Egy lehetséges karriertörténet bemutatása a középkorból (inasból 
céhmester, apródból lovag, jobbágyból püspök). 

 Montázs összeállítása a középkort idéző képekből megadott 
szempontok alapján (pl. foglalkozás, viselet, jelentős események 
stb.). 

 
TÉMAKÖR:  Képek és portrék az Árpád-kor történetéből                          ÓRASZÁM: 20 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Történetek a 
magyarok 
eredetéről 

 A hun-magyar 
eredettörténet a 
krónikákban: Hunor, 
Magor; Csaba királyfi. 

 Az Árpád-ház 
eredettörténete: Emese 
álma, vérszerződés.  

Fogalmak: hunok, 
finnugor, 
törzs,  vérszerződés, 
fejedelem, 
honfoglalás, 
székelyek, 
kalandozások, 
vármegye, tized, 
ispán, Szent Korona, 
tatárok/mongolok, 
kunok. 
 
Személyek: Álmos, 
Árpád, Géza, I. 
(Szent) István, I. 
(Szent) László, 
Könyves Kálmán, III. 
Béla, IV. Béla, Szent 
Gellért, Szent 
Erzsébet, Szent 
Margit.  
 
Kronológia: 
895 a honfoglalás,    
907 a pozsonyi csata, 
997/1000–1038 
István uralkodása,                  
1222 az Aranybulla 
kiadása,                 
1241–1242 a 
tatárjárás,              
1301 az Árpád-ház 
kihalása. 

 A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

 A tanult mondai 
történetek 
felidézése, a 
mondai hősök 
szándékainak 
azonosítása. 

 Mondai 
szereplők 
felismerése 
képek, 
művészeti 
alkotások 
alapján. 

 Rekonstrukciós 
rajzok, ábrák 
elemzése 
és/vagy 
készítése a 
honfoglaló 
magyarok 
viseletéről, 
lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

 Történetek 
felidézése az 
Árpád-kori 
magyar 
történelemből. 

 A tanult 
történelmi 

Honfoglalás és 
kalandozások 

 Álmos és Árpád alakja a 
krónikákban. 

 A honfoglalás: 
Etelközből a Kárpát-
medencébe. 

 Történetek a kalandozó 
magyarokról. 

Szent István 
és a magyar 

állam 

 Géza és István alakja a 
krónikákban. 

 István harca 
Koppánnyal és a 
koronázás. 

 Államalapítás: 
egyházszervezés, 
vármegyék és 
törvények. 

Árpád-házi 
királyportrék 

 Szent László, a 
lovagkirály. 

 Könyves Kálmán, a 
művelt király.  

 III. Béla, a nagyhatalmú 
király. 

 II. András és az 
Aranybulla 

 IV. Béla és a tatárjárás. 
Árpád-kori 

szentek 
 Szent Gellért. 
 Szent Erzsébet. 
 Szent Margit. 
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Árpád-kori 
győztes 

harcok és 
csaták 

 A pozsonyi csata.  
 Német támadások 

nyugatról: felperzselt 
föld és a vértesi csata. 
Nomád támadások 
keletről: a kerlési csata. 

 
Topográfia: Etelköz, 
Vereckei-hágó, 
Kárpát-medence, 
Esztergom, Buda, 
Székesfehérvár, 
Horvátország, Muhi, 
Német-római 
Császárság. 

személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

 A tanult 
uralkodók 
elhelyezése az 
időszalagon. Magyarország 

koronázási 
jelvényei 

 Szent Korona. 
 Palást, jogar, 

országalma. 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
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. 

 
TÉMAKÖR:  Két mélységelvű téma                                                                      ÓRASZÁM: 14 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

Lakóhelyünk 
mesterei 

a 
21.században  
 

 A céhek. 
 A városi polgárok élete 

a középkorban és 
napjainkban 

 Napjaink logói—
cégérek átalakulása 

 Menő szakmák a 
középkorban és 
napjainkba 

Kereskedő, 
kereskedelem, profit 
,üzletpolitika 
üzleti szabályzat  

 Középkori város 
lehetőségei 
,szakmái hogyan 
alakultak át  

 Hogyan lehet ma 
egy üzletet 
létrehozni? 

Szent László  
nyomában 

 Szent László és 
Somogy megye 
kapcsolata 

 Somogyvári bencés 
apátság  

 Történelmi időutazás  

Lovagkirály, 
 Somogyvár ,apátság  
 

 Történelmi 
emlékhelyek 
megismerése  

 

Továbbhaladáshoz szükséges követelmények  5. évfolyam végén: 
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Tudja elmondani, miért volt fontos a Nílus az egyiptomiak számára . 
Nevezzen meg 1-2  ókori  épületet. 
Saját szavaival tudjon elmondani legalább egy  ókori mondát vagy egy film történetét . 
Tudja elmondani ,milyen különbség van a középkori ember életmódja , ruházata ,ételei stb 
között ,mint a ma élő embernek . 
Ismerjen egy Honfoglalás kori mondát és tudja elmondani. 
 Legyen képes  megnevezni  Államalapító királyunkat 
Nevezzen meg legalább egy magyar „szentet”! Mesélje el történetét ! 
Ismerje fel és tudja megnevezni a Szent Koronát , koronázási jelvényeket./Egyet rajzoljon le  

6. évfolyam 

Az általános iskola 6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt 
megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és a 
legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz szükséges 
alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől 
megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző 
vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és 
szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat, 
gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás; tájékozódás 
időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek megalapozzák 
történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának kialakulását. 

Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások 
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős részét 
történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a régmúlt 
korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán, illetve az 
ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a települések esetében ajánlásokat 
fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása során a pedagógusok régiójuknak 
megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló 
nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az 
ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar 
történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi 
jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti 
hagyománnyal. 

Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés, 
a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve 
feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató 
témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes bemutatásához 
a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó élményeken 
keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek feldolgozásán 
keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív kompetenciája 
is.  
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FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK)  

VI. TÖRTÉNELMI ISMERETEK  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

 ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó 
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket; 

 be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az 
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket; 

 tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a 
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra; 

 ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében; 

 fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig; 

 képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a 
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;  

 tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival; 
 ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és kulturális 

hatásait Magyarországon és a világban; 
 ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit; 
 példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok 

Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez; 
 ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a 

középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió 
népeinek kapcsolatára és együttműködésére; 

 valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai 
történelmi folyamatokban. 

VII. ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a 
különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból; 

 kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből, illetve 
rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott kérdésekre 
egyszerű válaszokat képes adni; 

 megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat 
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák, 
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források); 

 képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére; 
 megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat; 
 felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi 

témához; 
 képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni; 
 képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján; 
 össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel; 
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 meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az 
eseményeknek;  

 egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni. 

VIII. TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten fontos 
esemény és jelenség időpontját; 

 használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre, 
korszakra való utalással végez időmeghatározást; 

 időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag 
segítségével; 

 a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja 
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz; 

 használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események 
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való 
elhelyezésére; 

 egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták) 
tervez és készít. 

IX. SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 
bemutatni, saját véleményt megfogalmazni; 

 össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát; 
 az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud 

készíteni; 
 képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel 

kapcsolatban; 
 képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról; 
 különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az 

értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó 
történelmi fogalmakat; 

 tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon 
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról; 

 egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és 
mutat be; 

 egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja; 
 meghallgatja mások véleményét, érveit; 
 tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi 

eseményeket, jelenségeket, személyiségeket. 

X. 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; 
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 képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi 
magatartásformákat és élethelyzeteket; 

 a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz 
meg; 

 feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról, 
és alátámasztja azokat; 

 a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít; 
 önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről; 
 felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat, életmódokat, 

szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással, illetve a mai korral; 
 példákat hoz a történelmi jelenségekre; 
 felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat 

van. 

A tanuló a 6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

 
Értelmező 
kulcsfogalmak: 

történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és 
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség. 

Tartalmi 
kulcsfogalmak: 

 

 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, 
monarchia, köztársaság, egyeduralom, demokrácia, 
önkormányzat, jog, törvény, birodalom; 

 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, 
népcsoport, életmód; 

 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, 
kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés, falu, város; 

 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, 
egyház, világkép. 

 
Témakör                                         Témakör  címe Felh.óraszám 

I. Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából                      10 óra 

  II.         Új látóhatárok                                                         11 óra 

 III.        Portrék és történetek Magyarország kora újkori 
történetéből                              

                     14 óra 

 IV.          Élet a kora újkori Magyarországon                                                      6 óra 

  V.           Forradalmak kora                       5  óra 

VI.  A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora                     15 óra 
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TÉMAKÖR: Képek és portrék a magyar állam virágkorából                ÓRASZÁM: 10 óra 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és adatok/Lexikák Fejlesztési feladatok 

Magyar 
királyportrék 

a 14–15. 
századból 

 Károly és az 
aranyforint. 

 Nagy Lajos, a 
hódító. 

 Luxemburgi 
Zsigmond, a 
császár. 

Fogalmak: aranyforint, 
kormányzó, végvár, szekérvár, 
zsoldos. 

 
Személyek: I. (Anjou) Károly, 
I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond, Hunyadi János, I. 
(Hunyadi) Mátyás. 

 
Kronológia: 

 1335 a visegrádi 
királytalálkozó,                      
1456 a nándorfehérvári diadal, 
1458–1490 Mátyás uralkodása. 

 
Topográfia: Lengyelország, 
Oszmán Birodalom, 
Csehország, Nándorfehérvár.  

 A mondák és a 
valóság közötti 
kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 

 Tematikus térkép 
értelmezése és/vagy 
térképvázlat 
készítése Nagy 
Lajos 
hódításairól/Hunyadi 
János hadjáratairól. 

 A tanult történelmi 
személyek 
jelentőségének 
felismerése. 

 
 
 
 

Hunyadi 
János, a 

törökverő 

 Hunyadi János, a 
sokoldalú 
hadvezér. 

 A nándorfehérvári 
diadal. 
 

Hunyadi 
Mátyás, a 
reneszánsz 
uralkodó 

 Mondák és 
történetek Mátyás 
királyról. 

 A fekete sereg. 
 Mátyás reneszánsz 

udvara. 

 
TANÓRÁN FELHASZNÁLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  A korszak kiemelkedő alakjait ábrázoló 

képek gyűjtése, rendszerezése az egyes 
uralkodócsaládok szerint. 

 A nándorfehérvári csata rekonstruálása 
(ábra, térképvázlat, kép, film, animáció 
segítségével). 

  VII.          Két mélységelvű téma: 

  
                     11 óra 

                                                          Az éves  óraszám 72 óra 
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 Mátyás, a reneszánsz uralkodó – 
beszámoló készítése a királyi udvarban tett 
képzeletbeli látogatásról.  

 A Nemzeti Múzeum középkori magyar 
gyűjteménye néhány darabjának 
megtekintése és feldolgozása. 

 Látogatás a visegrádi várban és/vagy 
királyi palotában.  

 

TÉMAKÖR: Új látóhatárok                                                                        ÓRASZÁM: 11 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 
felfedezések 

 A felfedezők útjai. 
 A világkereskedelem 

kialakulása. 
 Gyarmatosítás 

Amerikában: az őslakosság 
sorsa, ültetvények és 
rabszolgák. 

Fogalmak: gyarmat, 
manufaktúra, tőkés, 
bérmunkás, 
kapitalizmus, bank, 
tőzsde, részvény, 
reformáció, református, 
evangélikus, 
ellenreformáció és 
katolikus megújulás, 
jezsuiták, vallási 
türelem, felvilágosodás. 

 
Személyek: Kolumbusz 
Kristóf, Magellán, 
Luther Márton, Kálvin 
János, Károli Gáspár, 
Pázmány Péter, 
Kopernikusz. 

 
Kronológia:                       
1492 Amerika 
felfedezése,                     
1517 a reformáció 
kezdete. 

 
Topográfia: 
Spanyolország, India, 
Kína, London, 
Sárospatak. 

 A nagy felfedezők 
útjainak 
bemutatása 
térképen. 

 A céhek és a 
manufaktúrák 
összehasonlítása. 

 A 
világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 

 A reformáció és 
katolikus 
megújulás 
hatásának feltárása 
az anyanyelvi 
kultúra és oktatás 
területén. 

 Érvelés a vallási 
türelem mellett. 

Korai 
kapitalizmus 

 A tőkés gazdálkodás 
kibontakozása és a 
polgárosodó életmód. 

 A manufaktúrák, a 
világkereskedelem 
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 

világkép 
kialakulása  

 A természettudományok 
fejlődése: a kopernikuszi 
fordulat. 

 A középkorit felváltó 
világkép: a felvilágosodás. 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

 Olyan termékek gyűjtése, amelyek a földrajzi felfedezéseknek 
köszönhetően kerültek a világkereskedelembe. 

 Új növények a mai magyar konyhában, hogyan és mit készítünk belőle? 
 Hasonlóságok és különbözőségek megállapítása a megismert felekezetek 

templomairól készült fotók alapján. 
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 A saját településen (vagy környékén) található különböző felekezetekhez 
tartozó templomok megtekintése. 

 Információk gyűjtése a magyar reformáció néhány képviselőjéről. 
 Egy természettudós (pl. Kopernikusz, Newton) életének és 

munkásságának bemutatása: plakáton, prezentációval, kiselőadáson. 
 Táblázat készítése a középkor és az újkor világképének 

összehasonlításához megadott szempontok alapján. 
 

TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből   ÓASZÁM  :14 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztés feladatok 

A török háborúk 
hősei 

 II. Lajos és a mohácsi 
csata. 

 Buda eleste és az 
ország három részre 
szakadása. 

 A várháborúk hősei 
(pl. Dobó; Zrínyi, a 
szigetvári hős). 

Fogalmak: szultán, 
janicsár, török 
hódoltság, kuruc, 
labanc, 
szabadságharc, 
trónfosztás. 

   

Személyek:               
I. Szulejmán,          
II. Lajos,            
Dobó István, 
Bocskai István, 
Bethlen Gábor, 
Zrínyi Miklós (a 
költő és hadvezér), 
II. Rákóczi Ferenc, 
Mária Terézia. 

 
Kronológia:                
1526 a mohácsi 
csata,                  
1541 Buda eleste, 
1552 Eger védelme, 
1686 Buda 
visszafoglalása, 
1703–1711 a 
Rákóczi-
szabadságharc. 

 
Topográfia: Mohács, 
Eger, Erdélyi 
Fejedelemség, 
Pozsony, Bécs. 

 

 A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és térkép 
alapján. 

 A három részre szakadt 
ország és a fontosabb 
török hadjáratok 
bemutatása tematikus 
térképen.  

 A török- és Habsburg-
ellenes harcok hőseiről 
szóló történetek 
elbeszélése, irodalmi 
szövegek felidézése. 

 Képek, ábrázolások 
gyűjtése és azonosítása, 
filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes háborúk 
hőseiről és 
eseményeiről. 

 A három részre szakadt 
ország térképének 
értelmezése. 

 Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

 II. Rákóczi Ferenc 
életútjának és 
személyiségének 
bemutatása. 

Bocskai, 
Bethlen és 

Zrínyi 

 Bocskai István 
fejedelem, a hajdúk 
vezére. 

 Bethlen Gábor, Erdély 
fejedelme. 

 Zrínyi Miklós, a költő 
és hadvezér. 

 Buda visszavétele: a 
török kiűzése. 

II. Rákóczi 
Ferenc és 

szabadságharca 

 Rákóczi fordulatos 
életpályája 
Munkácstól 
Rodostóig. 

 Történetek a Rákóczi-
szabadságharc 
idejéből. 

 A szatmári béke: 
függetlenség helyett 
megbékélés a 
birodalommal. 

Mária Terézia   Mária Terézia, a 
családanya és 
uralkodó. 

 Intézkedései 
Magyarországon. 

 A magyar huszárok és 
a berlini huszárcsíny. 

 Főúri kastélyok a 
művelődés 
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szolgálatában (pl. 
Eszterháza, Gödöllő). 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

 Képek, ábrázolások gyűjtése magyar végvárakról, kiállítás rendezése. 
 Egy játékfilm megnézése és megbeszélése a törökellenes háborúk 

hőseiről és eseményeiről. 
 Egy a Rákóczi-szabadságharcot bemutató műalkotás (pl. festmény, 

népdal, regény) feldolgozása. 
 Vélemény megfogalmazása, vita a szatmári békéről. 
 A magyar huszárokról szóló történetek gyűjtése, elbeszélése. 
 A huszárok fegyverzetének és öltözetének bemutatása. 
 Képek gyűjtése főúri kastélyokról. 

 

TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon                                     ÓRASZÁM: 6 óra                   

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Javasolt tevékenységek 

Élet a török hódoltság 
kori Magyarországon 

– egy konkrét 
település (pl. 

Debrecen vagy 
Kecskemét) 

bemutatásával  

 A török uralom. 
 A mezőváros 

élete. 
 Szarvasmarha-

kereskedelem. 
 

Fogalmak: 
nemzetiség, 
ortodox, barokk. 

 
Topográfia: 
Debrecen, 
Temesvár. 

 

 A kora újkori életmód 
összehasonlítása a 
maival. 

 A török kori 
mezővárosok 
mindennapjainak 
bemutatása különböző 
gyűjtött források 
alapján.  

 A 15. századi és a 18. 
század végi 
magyarországi etnikai 
viszonyok 
összehasonlítása 
térképen, illetve 
táblázatban vagy 
diagramon szereplő 
adatok segítségével. 

Élet a 18. századi 
Magyarországon – egy 
konkrét település (pl. 

Temesvár) 
bemutatásával 

 Magyarország 
újranépesülése és 
újranépesítése. 

 Népek és vallások 
együttélése. 

 A barokk 
városépítészet. 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
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. 
 Környékünkön található barokk kastély bemutatása és képzeletbeli séta 

a kastély termeiben. 
 

TÉMAKÖR: Forradalmak kora                                                                ÓRASZÁM:  5 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Ipari 
forradalom 

 Gyapotból pamut. 
 A textilipar fejlődése. 
 A gőzgép. Bányászat, 

gyáripar, vasútépítés. 
 Gyerekek és 

felnőttek 
mindennapjai egy 
iparvárosban. 

Fogalmak: ipari 
forradalom, gyár, szabad 
verseny, tömegtermelés, 
munkanélküliség, 
forradalom, diktatúra. 

 
Személyek: James Watt, 
Edison,               
Bonaparte Napóleon. 

 
Kronológia:                
1789 a francia 
forradalom,                       
1815 a waterlooi csata. 

 
Topográfia: Párizs, 
Habsburg Birodalom, 
Oroszország, Nagy-
Britannia. 

 Vélemény 
megfogalmazása a 
technikai fejlődés 
előnyeiről és 
hátrányairól. 

 A francia forradalom 
értékelése; 
pozitívumok és 
negatívumok 
azonosítása. 

 Napóleon alakjának, 
történelmi szerepének 
megítélése különböző 
források alapján. 

Társadalmi-
politikai 

forradalom 

 A köztársaság 
kísérlete 
Franciaországban. 

 A forradalmi terror. 
 Napóleon a császár 

és hadvezér. 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
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. 
 Környékünkön található barokk kastély bemutatása és képzeletbeli séta 

a kastély termeiben. 
 

TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora           ÓRASZÁM :15 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A reformkor 

 

 Széchenyi István 
alkotásai. 

 A jobbágyfelszabadítás 
kérdése. 

 A magyar nyelv és a 
nemzeti kultúra ügye. 

Fogalmak: országgyűlés, 
közteherviselés, 
jobbágyfelszabadítás, 
sajtószabadság, cenzúra, 
miniszterelnök, 
honvédség, kiegyezés. 

 
Személyek:                  
Széchenyi István, 
Kossuth Lajos, 
Batthyány Lajos,                

 A reformkor 
legfontosabb 
problémáinak 
bemutatása. 

 1848. március 15-e 
eseményeinek 
felidézése képek, 
dokumentumok, 
visszaemlékezések, 
filmrészletek 
és/vagy dramatikus 

A forradalom  A március 15-i 
események és a 12 
pont. 

 Kossuth Lajos szerepe. 
 Az áprilisi törvények. 
 A Batthyány-kormány. 
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Képek a 
szabadságharc 

történetéből 

 Történetek a 
szabadságharc idejéből. 

 Görgei Artúr, a 
hadvezér. 

 A tavaszi hadjárat. 
 A Függetlenségi 

nyilatkozat. 
 A fegyverletétel és 

megtorlás – Arad. 

Bem József,                     
Görgei Artúr,            
Klapka György,           
Ferenc József,                        
Deák Ferenc. 

 
Kronológia:             
1830–1848 a reformkor, 
1848. március 15. a 
pesti forradalom,      
1849. október 6. az 
aradi kivégzések,               
1867 a kiegyezés. 

 
Topográfia: Pest, 
Pákozd, Isaszeg, 
Világos, Komárom, 
Arad, Osztrák-Magyar 
Monarchia. 

jelenetek 
segítségével. 

 A kor történelmi 
szereplőinek 
jellemzése; 
tevékenységük 
bemutatása. 

 A zsidóság pozitív 
szerepe a 
szabadságharcban. 

 A tavaszi hadjárat 
hadmozdulatainak 
végig követesé a 
térképen. 

 A szabadságharcot 
követő megtorlás 
néhány 
meghatározott 
esetének bemutatása 
(aradi vértanúk, a 
zsidóságot sújtó 
közösségi büntetés) 

 A kiegyezés 
értékelése.   

A kiegyezés  Az ellenállás formái. 
 Deák Ferenc szerepe. 
 A kiegyezés megkötése. 
 Az Osztrák-Magyar 

Monarchia 
megszületése. 

 

 
TANÓRÁN 
FELHASZNÁLHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

 Tablókészítés a kor legfontosabb szereplőiről.  
 Képek gyűjtése Széchenyi gyakorlati tevékenységéről. 
 Folyamatábra készítése az európai és a magyar forradalmak események 

összefüggéseiről. 
 Térképvázlat készítése a március 15-i eseményekről. 
 Kvíz készítése a március 15-i eseményekről és szereplőikről. 
 Poszter, kiselőadás, prezentáció készítése a szabadságharc egy híres 

csatájáról. 
 1848–49-es emlékhelyek felkeresése a környéken. 
 Képek gyűjtése a szabadságharc honvédeinek egyenruháiról és 

fegyvereiről. 
 Történelmi portré készítése Széchenyi Istvánról és/vagy Kossuth 

Lajosról és/vagy Deák Ferencről. 
 Mikrotörténeti kutatás: egyéni sorsok feltérképezése, a szabadságharc 

pozitív szerepet betöltő nemzetiségi vagy zsidó származású 
résztvevőinek bemutatása. 

 Lakóhelyünkön lévő történelmi személyekről elnevezett utcák 
felkeresése  

  
TÉMAKÖR:  Két mélységelvű téma                                                                 ÓRASZÁM: 11 óra 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 Az egyetemes emberi értékek elfogadása ókori, középkori és kora újkori egyetemes és 
magyar kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való 
tartozás élményének személyes megélése. 

A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 
ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 

A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, 
amelyek fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 
közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk 
megkülönböztetni. 

Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő 
mértékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen 
befolyásolják. 

Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek 
létfenntartását. 

Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, 
illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 

Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek 
alkotnak rétegeket, csoportokat. 

Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, 
egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 

Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben 
összekapcsolódnak. 

Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között,és legyen képes a 
korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 
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Legyen képes a történetek a feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők 
csoportosítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. 
Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző 
médiumok anyagából. 

Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, 
vizuális vázlatok készítésére. 

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól 
készítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és 
kiselőadást tartani. 

Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai 
számításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeresni, 
megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, valamint 
távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 

 

Továbbhaladáshoz szükséges követelmények  6. évfolyam végén: 

Miért nevezték Hunyadi Jánost Törökverőnek ?  Tudja elmondani a  nándorfehérvári csata  
történetét , és milyen esemény kapcsolható a „ diadalhoz”? /  déli harangszó—1456 / 

Készítsen rövid ismertetőt Mátyás király híres hadseregéről  vagy Corvinákról  ! 

Legyen képes  megnevezni  a következő jelképeket: 

 Liliomos aranyforint , Harangláb , Végvárak  / egyikről  készítsen rövid ismertetőt / 

Tudja megnevezni Háromrészre  szakadt  Mo.  és a központok nevét ! /térképsegítségével / 

Tudja  elmondani az  egri  várháború történetét /csata , hősök /  . 

Tudjon megnevezni török korból maradt  épületeket  Mo. területén . 

Nevezzen meg 1-2 felfedezőt , hova indultak  hajóikkal ? Hova indult Kolumbusz? Ismertesse az 
útvonalat ! 

Állítson össze egy Étlapot , az új növények segítségével ! /paprika,paradicsom, 
burgonya,kukorica,kakaó/ 
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Tudja megnevezni a „legnagyobb „magyart.  Sorolja fel a legfontosabb alkotásait. 

Tudja elmondani ,mit ünneplünk március 15-én , október 6-án. 

Tudja lerajzolni a magyar forradalom jelképét ! 
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Etika  

Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az egyének és 
a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális hagyományokban 
gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén gondolkodásában formálódó, 
szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 
önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 
területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más 
tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a 
tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének 
tudatosításában.  

Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi 
szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, a 
rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi normák 
és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok segítik 
vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok jelenhetnek 
meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a 
tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, 
erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 
válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a 
mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget, 
a metakognitív stratégiák alkalmazását.  

A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok 
asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó érvelésnek és 
a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat 
igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon alapuló 
kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális 
eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését 
befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon 
történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai 
kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 
tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését 
igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai 
problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, 
mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja 
a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 
kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 
gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, 
a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a 
fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók 
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, 
projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése 
drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális 
alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális 
hagyományok megismerésére kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése révén 
segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a hosszú 
távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, a 
pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget 
kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 
élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely során a 
gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a 
lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 
megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és 
csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony 
munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállított 
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portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók 
igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási 
tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének az 
értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és rugalmasságot 
igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, pedagógiai, 
szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek 
szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők, 
osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

 

5. évfolyam 

Az 5. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a többféle 
megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a rossz cselekedetek 
elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A tevékenység motivációjában 
felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak a tekintélyszemélynek – szülő, 
pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és önismeret fejlődésében 
elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul a saját gondolatok feletti kontroll érzése. 
Kialakul a személyes véleményformálás a saját érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A 
szükségletek szabályozása tekintetében a 11 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett 
tapasztalatok is uralják. A serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, 
hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az 
önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben 
megnyilvánuló igazságtalanságokra.  

Az 5. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

1. Éntudat – Önismeret 6 

2. Család – Helyem a családban 6 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 
társas-lelkületi közösségekben 

7 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 
helyem a társadalomban 

5 

5. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

6. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 
értékrendjére 

6 

Összes óraszám: 36 
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TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 
szolgáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően 

viselkedik/cselekszik; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 
 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 

megoldása érdekében, önmaga motiválására; 
 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének 

néhány elemét; 
 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 

veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Testi és lelki változások  
 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon követése; 
 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 
 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 
 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

 Én és mások 
 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 
 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 
 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 
 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 
 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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TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, 
és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a 

családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 
 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg 

önmagáról. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 
 azonosítja saját szerepét és feladatait; 
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  
 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány 

megoldási módot; 
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A kapcsolatok hálója 
 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló életére  
 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális kommunikáció, 

gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális terepen is; 
 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 
 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 
 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; 
 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 
 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 
 Segítségkérés, segítség felajánlása. 

 Családi erőforrások 
 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 
 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 
 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 
 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 
 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 
 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 
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FOGALMAK 
támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 
 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közösségekben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 
 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 

milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai 
közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 

álláspontja mellett érvelni; 
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására; 
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 

igényeire utaló jelzéseket; 
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 
 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 
 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 
 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek gyakorlása 

 A kapcsolat kezdete 
 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 
 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 
 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges megismerési 

módjai 

 A kapcsolat ápolása 
 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek feltárása, a jó 

problémamegoldási minták megismerése 
 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak azonosítása 
 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 
 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 
 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 
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FOGALMAK 
rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszinteség, 
bántás, megértés, konfliktus 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy 
ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi 
a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 
vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 
 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 
határait egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 
módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 
segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa 
kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 
fontos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 
meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A közösségek összetartó ereje 
 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, nyelvi-kulturális 

közösség 
 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 
 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 

 A közösségek értékei 
 A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, 

felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, és ezek 
hiányának a következményei 

 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 
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 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 
 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 
 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 
 Egyéni és közösségi érdekek összevetése 
 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 
csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazságosság, 
méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 
 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 
 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák 
kezelése érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 
támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel 
vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális 
és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Létezésünk feltételei 
 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 
 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és környezeti szinten 
 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 
 Ember és környezete viszonyának értelmezése 
 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 

élőlények, köztük az ember életére 
 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére ható 

jellegzetessége 
 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai eszközök 

alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív vizsgálata 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 
 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 
 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének megfogalmazása 
 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 
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FOGALMAK 
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 
takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 
 
 
 
TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;  
 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 
 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 
 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 
 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 
 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 

eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre 
támaszkodó történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 
jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös 
tolerancia elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Kérdések és válaszok a világról 
 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 
 Az információk elemzése a hitelesség alapján 
 A logikai érvelések gyakorlása 
 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 
 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

 A helyes és a helytelen dilemmái 
 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 
 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 
 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 
 Személyes erkölcsi elvek feltárása  
 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 
 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 
 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen keresztül a 

világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

489



FOGALMAK 
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, vallás, 
egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 
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6. évfolyam 

A 6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok értelmezésében, a többféle 
megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a rossz cselekedetek 
elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A tevékenység motivációjában 
felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak a tekintélyszemélynek – szülő, 
pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az éntudat és önismeret fejlődésében 
elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul a saját gondolatok feletti kontroll érzése. 
Kialakul a személyes véleményformálás a saját érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A 
szükségletek szabályozása tekintetében a 12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett 
tapasztalatok is uralják. A serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, 
hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az 
önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben 
megnyilvánuló igazságtalanságokra.  

A 6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

4. Éntudat – Önismeret 6 

5. Család – Helyem a családban 6 

6. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a 
társas-lelkületi közösségekben 

7 

7. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – 
helyem a társadalomban 

5 

8. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

9. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén 
értékrendjére 

6 

Összes óraszám: 36 

 
 

TÉMAKÖR: Éntudat – Önismeret 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását 
szolgáló terveket készít; 

  felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
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 felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően 
viselkedik/cselekszik; 

 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 
számára; 

 képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma 
megoldása érdekében, önmaga motiválására; 

 döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének 
néhány elemét; 

 ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét 
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Testi és lelki változások  
 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon követése; 
 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése, 
 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése; 
 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása. 

 

 Én és mások 
 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása; 
 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése, 
 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése; 
 Különböző emberi élethelyzetek megismerése; 
 Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

 Harmonikus jövő 
 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása; 
 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben; 
 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére; 
 Az egyéni sikerek értelmezése; 
 Saját tanulási célok megfogalmazása; 
 Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése. 

FOGALMAK 
önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás, tudás, 
példakép, jövőkép 
 

TÉMAKÖR: Család – Helyem a családban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:  

 megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat, 
és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;  

 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 

számára; 

492



 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a 
családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

 megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg 
önmagáról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek 

megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 
 azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 
 azonosítja saját szerepét és feladatait; 
 azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  
 felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz néhány 

megoldási módot; 
 felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket és közös 

értékeket; 
 azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A kapcsolatok hálója 
 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló életére  
 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális kommunikáció, 

gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális terepen is; 
 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása; 
 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata. 

 A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban 
 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség szempontjából; 
 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése; 
 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása; 
 Segítségkérés, segítség felajánlása. 

 Családi erőforrások 
 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása; 
 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban; 
 A legértékesebb családi szokások azonosítása; 
 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése; 
 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése; 
 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása. 

FOGALMAK 
támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás 
 

TÉMAKÖR: Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi közösségekben 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására; 

  képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 
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 a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak 
számára; 

 megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek 
milyen szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban, és az iskolai 
közösségekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját 

álláspontja mellett érvelni; 
 felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 
 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási 

javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 
 azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének 

legjobban megfelelő feladatok vállalására; 
 törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és 

igényeire utaló jelzéseket; 
 nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 
 különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás 

jellemzőit. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szükségünk van társakra 
 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása 
 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése 
 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek gyakorlása 

 A kapcsolat kezdete 
 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 
 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása 
 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások lehetséges megismerési 

módjai 

 A kapcsolat ápolása 
 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek feltárása, a jó 

problémamegoldási minták megismerése 
 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak azonosítása 
 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása 
 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése 
 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása 

FOGALMAK 
rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés, őszinteség, 
bántás, megértés, konfliktus 

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a társadalomban 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy 
ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 
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 érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi 
a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

 azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat 
vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

 értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 
 a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a 

csoportnormákat és a saját értékrendjét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és 
határait egyéni élethelyzeteiben; 

 azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és 
módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat 
segítségért; 

 fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport, 
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy Európa 
kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről; 

 ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért 
fontos ezek megőrzése; 

 azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet 
meghatározó elemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A közösségek összetartó ereje 
 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, nyelvi-kulturális 

közösség 
 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja 
 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése 

 A közösségek értékei 
 A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, 

felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben, és ezek 
hiányának a következményei 

 Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű értékelése a 
befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából 

 Az alapvető gyermekjogok megismerése 
 A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme 
 A közösségek működése 
 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása 
 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele 
 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése 
 Egyéni és közösségi érdekek összevetése 
 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése 

FOGALMAK 
csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség, igazságosság, 
méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép 
 

TÉMAKÖR: A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási 
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére 

 felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 
 döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság 

megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák 
kezelése érdekében; 

 megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek 
támogatják.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, felelősségteljes szemlélettel 
vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

 megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális 
és társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Létezésünk feltételei 
 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre 
 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és környezeti szinten 
 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása 

 Fejlődés: értékek és veszélyek 
 Ember és környezete viszonyának értelmezése 
 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az 

élőlények, köztük az ember életére 
 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és - minőségére ható 

jellegzetessége 
 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai eszközök 

alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek reflektív vizsgálata 

 Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 
 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata 
 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének megfogalmazása 
 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében 

FOGALMAK 
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet, 
takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 
 
TÉMAKÖR: Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére, 
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően: 

 egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;  
 képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére 
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 reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére; 
 képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokás- 

vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban; 
 feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi 

életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 
 értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását; 
 értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális 

eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre 
támaszkodó történeteteket; 

 összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó 
jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

 a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben 
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz; 

 saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös 
tolerancia elveit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Kérdések és válaszok a világról 
 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 
 Az információk elemzése a hitelesség alapján 
 A logikai érvelések gyakorlása 
 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése 
 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása 

 A helyes és a helytelen dilemmái 
 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése 
 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai 
 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben 
 Személyes erkölcsi elvek feltárása  
 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból 

 A vallási és a kulturális hagyományok tanításai 
 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata 
 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen keresztül a 

világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása 

FOGALMAK 
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit, vallás, 
egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 
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Az élő idegen nyelv tantárgy az 5–8. évfolyamok számára 
 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek az 
iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt irányelveket 
adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 
tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 
gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi ismeretek 
átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 
segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 
fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 
nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 
tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 
kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 
tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 
motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós nyelvi 
helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell 
megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű 
szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban 
ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 
módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére. 
Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma- és 
folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához 
útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon 
képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse az ismert témához 
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint 
célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek 
kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás 
továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 
tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 
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nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 
esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 
szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. 
Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az 
élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa 
meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon 
meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 
fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs 
feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja 
fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 
pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé 
válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken 
és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, 
az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására 
mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő 
kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 
lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló 
tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és 
feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek 
tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során 
a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 
elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns 
gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 
nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket 
és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 
célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 
közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát 
vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
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Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 
illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 
eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 
ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 
mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 
pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 
internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában 
zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni a 
nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 
ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 
szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése 
eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold változatos 
kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi 
szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 
nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, 
hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek 
életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel 
nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban 
segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz 
kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, 
idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, érdeklődőbbé 
és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, 
valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúráknak, 
kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más 
kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 
vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 
készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 
környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 
gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 
munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 
társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 
szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 
alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 
szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 
nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja az 
idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 
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illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 
tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 
nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi 
és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az 
anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 
nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem 
mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére az 
A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 
kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 
nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 
nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 
kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, 
illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 
 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 
 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási eredmények, a 
fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosítva jelennek meg. Az egyes 
témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, nyelvi 
elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus 
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bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott 
nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és 
a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de elemeik tára 
szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és mélyülnek a 
kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a tudásmegosztással és 
ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként megjelennek a közéleti és aktuális témák, 
melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós 
helyzetek közötti távolság csökkentését segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák 
a valós nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül 
történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.  

Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek 
segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 
ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy 
szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az 
ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új 
információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák 
csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 
meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

 

Élő idegen nyelv: Angol 

5. évfolyam 
 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 
érkezik a tanuló.  Az 5. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 
ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 
kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 
csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 
átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 
tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének 
megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 
ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 
ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 
továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 
kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 
munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. 
Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 
történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 
szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 
feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 
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egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok megvalósítására 
képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, 
tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 
aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között 
valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 
nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett ismeretekre 
tudatosan építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 
nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 
válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 
tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 
már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, 
melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! Good 
night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 
információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. 

Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your 
favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. 
Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)  
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Dear Peter, Best wishes) 
véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think 

…) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion 

about …? I think …) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …/ 

It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
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visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)  
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? 

Yes, sure.)  
meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite 

you to my party.) 
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 
betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 
 

Angol nyelvi funkciók az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! Good 
night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 
bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 
információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? I’m 10. 

Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your 
favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. 
Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!)  
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Dear Peter, Best wishes) 
véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I think 

…) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion 

about …? I think …) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …/ 

It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 
nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  
alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I can’t.)  
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javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the cinema? 
Yes, sure.)  

meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to invite 
you to my party.) 

kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 
Thank you.) 

betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 
 

 Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések 
példák): 

létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is he? 
What’s that?) 

 
szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. I 

don’t like cheese. Do you play tennis?)  
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 
létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? Who 

was  there? What was that?) 
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the 

film. Did you visit Joe?)  
jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 
felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 
kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 
birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 
mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a lot 

of/few CDs.) 
mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got a 

lot of/little money.) 
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, under, 

opposite, next to, between …) 
időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 

every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 
quarter to eight.) 

minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest 
girl.) 

minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 
szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any 
(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. 
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There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások 
(somebody, anybody, nobody, everybody) 

 
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.  
 Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 
and nature 

32 

Public matters 4 

Topics concerning classroom activities 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment and playful learning 11 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
 üzeneteket ír; 
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 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök, rokonok (family relations) 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet, a város és a vidék  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 
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o ‘A családom’ 
o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik 

stb.) 
o ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban:  
o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 
o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 
o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 
bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 
− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  
o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle 
− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 
o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleleteTÉMAKÖR: Public matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 
officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 
life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 
tickets, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment 
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 
− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik 

a leghatásosabb reklám? 
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, Jazz 
music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home town 
stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 
− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 
tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 
alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 
tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 
során; 
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 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy 
betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 
megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 
megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantestület (school staff) 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 
language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 
(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 
o iskolai szabályok  
o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 
- scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 
o kedvenc tanárom bemutatása 
o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése:  
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 
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- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 
- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 
o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 
o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 
o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  
− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, towns in England, lakes 
in Hungary, cities in America stb…) TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 
 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 
 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− tanulásmódszertan tudatosan:  

o memóriafogas  
o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   
− filmnézés a célnyelven 
− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 
− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 
− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele 
alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 
− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 
− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 
o ’Chinese whispers’ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 
o az angol iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus angol ház, lakás 
o mindennapi szokások 
o ünnepek a családban 
o állattartási szokások, kedvenc állatok 
o angol nyaralási szokások 
o angol időjárás 
o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 
o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető 
tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel illusztrálva 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 
ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 
a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 
o  képaláírások megfogalmazása  
o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 
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o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, 
Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 
bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformákban; 
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 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véleményekkel 

hozzászólásokkal 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  
− poszter készítése az aktuális tananyaghoz 
− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 

Minimum követelmény az 5.évfolyam végén : 
A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert 
témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.  
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.  
 

 

6. évfolyam 
 

Angol nyelvi funkciók  (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti 
levélben és e-mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you 
think? I think …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. 
What’s your opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What 
is it like? It’s …/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in 
Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, 
I don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 
 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 
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 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for 
me?)  

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  
 akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would 

like …)  
 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. 

Sorry, I can’t.)  
 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to 

come to the cinema? Yes, sure.)  
 meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. 

I’d like to invite you to my party.) 
 kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, 

thank you. Thank you.) 
 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. 

Read the text, please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák  (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was 
he…? Who was  there? What was that?) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I 
didn’t see the film. Did you visit Joe?)  

 jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 
 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 
 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 
 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s 

brother …) 
 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 
 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, 

third…) 
 mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve 

got a lot of/few CDs.) 
 mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money.) 
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, 

on, under, opposite, next to, between …) 
 időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on 
Monday, It’s eight.  It’s quarter to eight.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is 
the prettiest girl.) 

 minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 
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 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 
 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, 

those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), 
some/any (There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got 
any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), 
határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

  
 A 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra. 
 A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics and topics concerning immediate environment 
and nature 

32 

Public matters 4 

Topics concerning classroom activities 15 

Cross-curricular topics and activities 6 

English and language learning 6 

Intercultural topics 13 

Current topics 7 

Entertainment and playful learning 11 

Gaining and sharing knowledge 8 

Összes óraszám: 102 

TÉMAKÖR: Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 
cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
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 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 
elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

ismerősök, rokonok (family relations) 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

természet, a város és a vidék  
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb. 
o ‘A családom’ 
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o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik 
stb.) 

o ‘Okosház’  
− projektmunka csoportban:  

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 
színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o  (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 
o  (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 
bemutatása, összehasonlítása az órán 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 
− internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok? 
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  
o  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: My hero’s/actor’s life and lifestyle 
− Szerepjátékok: 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 
o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Public matters 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a 

közéletben és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket 
officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
institutions, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 
life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance 
tickets, forms, brochures 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 
events, ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 
− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik 

a leghatásosabb reklám? 
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, Jazz 
music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home town 
stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 
− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Topics concerning classroom activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 
tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 
alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 
tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
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 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 
során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy 
betűzését kéri. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 
megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 
megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

tantestület (school staff) 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for 
language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
learning, social events, hagyomány őrzés (keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás 
(knowledge), nyelvtanulási célok (language learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 
o iskolai szabályok  
o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  
o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 
- scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 
o kedvenc tanárom bemutatása 
o kedvenc iskolai helyem bemutatása  
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- kérdőív készítése:  
- kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 
- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 
o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 
o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 
o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformákban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− internetes kutató- és projektmunka:  

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  
− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, towns in 
England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

TÉMAKÖR: English and language learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén. 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi 

készségek (language skills, language learning, languages) 
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 
 Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 
 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− tanulásmódszertan tudatosan:  

o memóriafogas  
o tanulókártyák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   
− filmnézés a célnyelven 
− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 
− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 
− csoportos projekt:  

o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell vele 
alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le) 
− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 
− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 
o ’Chinese whispers’ 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 
o az angol iskolák jellemzői, napirend 
o tipikus angol ház, lakás 
o mindennapi szokások 
o ünnepek a családban 
o állattartási szokások, kedvenc állatok 
o angol nyaralási szokások 
o angol időjárás 
o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei 
o angol étkezési szokások, tipikus ételek 

− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok, alapvető 
tudnivalók  

− projektmunka csoportban (plakát készítése):  
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel illusztrálva 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 
ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Current topics 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 
a hozzájuk tartozó szituációkban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 
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o  képaláírások megfogalmazása  
o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 
o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Entertainment and playful learning 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11  óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, 
Barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció: 

o  kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom 
bemutatása 

− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  
− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformákban; 
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 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű véleményekkel 

hozzászólásokkal 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából  
− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 
− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció 

Minimum követelmények a 6. évfolyam végén : 
A1 szintű nyelvtudás: A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 
óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.  
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.  
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.  
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Élő idegen nyelv: Német az 5-8. évfolyam számára 

 

5-6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan 
érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 
ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 
kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 
csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 
átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos az oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet 
kialakítása, amelyben a tanuló változatos munkaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, 
sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 
ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvi helyzeteken és 
nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban 
megnevezett készségek fejlesztése integráltan történik; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés 
készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás és kommunikáció, valamint az olvasott 
szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus 
szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a 
digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, 
s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit tovább bővíti. A témakörök egyre mélyebb és 
árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi 
cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs célok megvalósítására 
képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára 
érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy 
a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban 
osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az 
osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül 
szerzett ismereteire tudatosan kell építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább 
erősíti a tanuló nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező 
emberekkel, illetve kultúrájukkal szemben. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 
válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb nyelvhasználatra törekszik. Miután megismerkedik 
különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, s a 6. 
évfolyam végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök mellett 
az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek meghatározásra, 
melyek az előző évfolyamra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 
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 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 
Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 
 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 
 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 
 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 
 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 
Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 
 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so 

gut.) 
 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 
 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 
 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Alles Gute! Viel Spaß!) 
 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 
 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 
 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 
 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht 

gut. Das finde ich toll.) 
 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das 

ist schön.) 
 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 
 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 
 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 
 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 
 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 
 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den 

Text.) 
 kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 
kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 
Seid ihr …?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele 
Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den 
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Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch 
auf.), 

 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 
 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 
 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 
 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 
 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 
 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 
diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 
névmások (das, ich) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget; 
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket 

tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót 

folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

  

529



Az 5–6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich 
der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

64 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 8 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 12 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 12 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 27 

Aktuelle Themen 14 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 22 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 204 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 64 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 
cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 
az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
 üzeneteket ír; 
 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
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 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

unmittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 
 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur, 

Wetter 
 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturschutz, Tierschutz, Haustiere halten 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 
 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (prezentáció):  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 
 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  
 ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 
 ‘A családom’ 
 ‘Háziállatom’, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik 

stb.) 
 ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban: 
 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 
 csoportos internetes kutató munka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 
 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 
 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag napirendje, szabadidő 
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− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 ‘Házi kedvencek a csoportunkban’  
  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 
− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 
 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 
Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 
Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft 
geben 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft 
geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 
Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 
− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik 

a leghatásosabb reklám? 
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 
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 ’Mit tudsz róla?’ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.) egyszerű 
válasszal lehet továbblépni 

 ’Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!’ (Bécsben, 
Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  
− kvízjáték a célnyelvi országokról 
− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoportban (tv, 

olvasás, internet, sport stb.) 
 
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 
tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 
alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 
segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 
tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy 
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás 
során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy 
betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 
megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 
megfelelően alkalmazza. 

533



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 
 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 
 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 
 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, 
Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Lernen, Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 
Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 
 iskolai szabályok  
 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 
- scrapbook / poszter készítése (’kiállítás’ az osztályterem falain): 

 iskolánk bemutatása  
 kedvenc tanárom bemutatása  
 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  
 kedvenc tantárgyak  
 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 
- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 
 mit csinál az ideális nyelvtanuló? 

- Iskolai versenyek: 
 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni? 
 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 
 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, 

életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának, élővilágának 

bemutatása 
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 
− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 

 pl. földrajz – ’Nevezz meg hármat!’ (Magyarország folyói, budai hegyek, 
magyarországi tavak, német városok stb…) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 
 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
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 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 
is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvtanulási 

stratégiák feltérképezése kérdőívvel 
− közös popzenehallgatás  
− filmnézés a célnyelven 
− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 
− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 
− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ’Használd a szót!’ (minden kockán egy szó, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 
− keresztrejtvény készítése és megoldása 
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 
− játékos diktálási feladatok 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető 

hazai szokásainkkal 
 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 
 a német iskolák jellemzői, napirend 
 tipikus német ház, lakás 
 mindennapi szokások 
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 
 ünnepek a családban 
 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 
 állattartási szokások, kedvenc állatok 
 német nyaralási szokások 

536



 német időjárás 
 Németország tájegységei, országrészei 
 német étkezési szokások, tipikus ételek 
 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása –
hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 
történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 
a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 
legfőbb hírekkel, eseményekkel. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a 
megismert témák alapján 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése), 

képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 
− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 
 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 
− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 
ismeretszerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 
tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  
 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage 

témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, ország-város, 
’Találd ki, ki vagyok’, barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs filmszereplő 
bemutatása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

 
 
 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  
− scrapbook / poszter készítése  
− prezentáció 
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Természettudomány 

 
A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai műveltség 

kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. Összekötő szerepet tölt 

be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris keretek között oktatott 

természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. Ugyanakkor a tantárgynak van 

egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi tanulmányok sok esetben építenek a más 

tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, 

kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína (biológia, 

fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűségek, rendszerek és 

folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek megfelelően a természettudomány tárgy célja e 

komplex tudásanyag integrálása az egyes természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való 

rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára releváns 

problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált szemléletű 

tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek 

tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos 

kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, 

hanem akár városi környezetben (pl. múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a 

tanulók gondolkodásához, problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-

feldolgozás jóval több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 

amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a későbbiekben 

komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen kell, hogy kötődjön a 

hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a természettudományok társadalmunkban és 

az egyén életében betöltött szerepét. Nem tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több 

gyakorlati jellegű tevékenységet, megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült 

feldolgozásra, az esetleges megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az 

információfeldolgozás memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt 

tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A 

tárgy célja inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 

problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. Megfelelően 

használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek mindig világos a célja, 

és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. Hangsúlyozza a kísérleti 

539



problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény becslésére (hipotézisalkotásra). Az 

ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a természet, az 

élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a tantárgy tudatos 

ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett 

természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív folyamatát. 

A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a mindennapi élet 

kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a természettudományok 

azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, röviden és pontosan 

kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és aktív 

részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és fontos a digitális 

kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a 

digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, az 

együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a 

természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően gyakorlatorientált, 

tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a mennyiségi viszonyok 

vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondolkodással lehetséges. Ugyancsak 

fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a természettudomány tantárgy alapvetően 

integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. 

Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő 

vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A 

kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az 

induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 

szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri feladatát, 

szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 

megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztályban 

kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár egy életre is 
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meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez az 

érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit felerősíthetünk a természetben történő 

vizsgálódás, tapasztalás élményével.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák közül 

szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi hasznosulást 

nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet használni a gazdasági 

élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, amelynek a 

természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen 

tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás 

szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

5–6. évfolyam 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel fordulnak az 

élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell biztosítani számukra 

azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek alkalmassá teszik majd őket a felsőbb 

évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok világában történő eligazodásra. A 

természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát azoknak a képességeknek, készségeknek, 

szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és 

amelyek a felsőbb évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő 

tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a természettudományos 

ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos tárgyakat tanuljanak egymás 

mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat során a későbbi diszciplináris tárgyakat 

megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a 

fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit önállóan 

gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető képessége, mérési 

technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül is képesek megvalósítani. A 

megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami ebben az életkorban nem csak írás 

lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető 

mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek 

elmélyítése és begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés 

módszerét a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű 

kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb 

évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati feladatok 

megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége, amit több, terepen 
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töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás fejlesztése során a tanulók 

megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a másodperc tört része alatt lejátszódó 

kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző 

tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, az 

életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a szervezet és az 

életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen környezeti elemeket érintő 

környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a fenntartható fejlődés témakörével is. Külön 

témakör foglalkozik az emberi szervezet felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül 

nagy hangsúlyt kap a testi és lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és változásaival. 

Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a felépítés és az 

alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a természettudományos 

elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi vetületeire is rávilágít, mint például 

az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi felelősséget az egészség és a természeti-

környezeti rendszerek védelmében. 

A tanulók értékelése  

Az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterületet közvetítő órákon az 

értékelés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá 

épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak. A tanulók 

munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a pedagógus önszabályozásának 

az eszköze.  

Általános elvként ajánljuk a következőt: a tanulói teljesítmények értékelésében alkalmazott 

szempontok legyenek összhangban a NAT-ban megfogalmazott fejlesztési követelményekkel, valamint 

az iskolai pedagógiai programban, illetve a helyi tantervben meghatározottakkal. Az értékelés pozitív 

hatásához hozzájárul, ha az folyamatos és tárgyszerű, azaz megnevezi a teljesítmény erősségeit és 

gyengéit, valamint az utóbbiak javításához szükséges teendőket is.   

Az értékelés funkciói közül kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a formáló, a motiváló, az irányt 

adó, a tanulót elsősorban saját teljesítményéhez viszonyító, fejlesztő értékelésnek, ugyanis ez segíthet 

leginkább az önismeret fejlesztésében, az ösztönzésben, a továbblépés feladatainak, útjának 

megmutatásában. Az értékelhető tanulói megnyilvánulásokra vonatkozó szóbeli és/vagy írásos 

megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak, rámutathatnak konkrét problémákra, egyúttal 

javaslatokat is tehetnek a fejlesztésre. A tanulók önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet. 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények és tárgyi feltételek: 

Képesítési feltétel a pedagógus szakirányú végzettsége. Tárgyi feltétel a tankönyvön és a munkafüzeten 

túl, az iskolában meglévő demonstrációs és kísérleti eszközök, szükség szerint saját készítésű eszközök. 
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Emellett az iskolai könyvtár, számítógép, internet. Néhány téma esetében szükséges a közvetlen 

tapasztalás, kísérletezés, tevékenykedtetés, az ehhez szükséges tárgyi és anyagi feltételek megteremtése 

a munkaközösség feladata.  

5. évfolyam 

 

Éves óraszám 72 óra 

TERMÉSZETISMERET 2 óra 
Kerettanterv 

 
Helyi tanterv 

 
 
Témakör neve 

 
Kerettan
tervi 
javasolt 
óraszám 

 
Kerettantervi 
óraszámon belül 
 
 

Szabado
n 
felhaszn
álható 
órakeret Ö

ss
ze

se
n 

új 
ismeretek 
és 
gyakorlat 

összefoglal
ás, 
ellenőrzés 

(kísérlete
kre, 
gyakorlás
ra) 

 

Anyagok és tulajdonságaik 12 10 2   

Mérések, mértékegységek, 
mérőeszközök 

7 5 2 1  

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 8 6 2   

Tájékozódás az időben 6 4 2 1  

Alapvető térképészeti ismeretek 7 5 2   

Topográfiai alapismeretek 7 5 2   

Gyakorlati jellegű térképészeti 
ismeretek (Az iskola környékének 
megismerése során, terepi munkában) 

7 5 2   

Alapvető légköri jelenségek és 
folyamatok 

6 4 2   

A növények testfelépítése 10 8 2   

Összesen  70 52 18 2 72 
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Témakör: Anyagok és tulajdonságaik 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Anyagok és tulajdonságaik Órakeret: 
12 óra 

Tanulói ismeretek: Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető tulajdonságainak felismerése. 
Halmazállapotok és halmazállapot-változások megkülönböztetése. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 
csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges 
anyagokat, ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri 
a természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 
különféle fizikai paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz 

különböző tulajdonságait, különböző szempontok alapján rendszerezi 
a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, 
fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, 
példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor 
történő térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok 
vízben való oldódásának folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti 
tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén 
ismeri a szükséges teendőket;  

 megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, 
összehasonlít különböző típusú talajféleségeket, valamint 
következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek a 
komplexitását; 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes 
tulajdonságait; 

 kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit; 
 kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, 

magyarázza ezek okait és következményeit. 

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  
Tűzveszélyes anyagok 
Az anyagok különböző halmazállapotai 
Halmazállapot-változások 
A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel 
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A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés 
Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban 
A növények életfeltételei 
A csapadékképződés folyamata 
Az oldódás 
Az olvadás és oldódás közti különbség 
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 életé- 
ben 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

1)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. Tűzveszélyes anyagok.  
 
 
 
 
 
 
2)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.  
 
 
 
 
3) Az oldódás 
Az oldódás és keveredés. Keverékek és azok 
szétválasztása.  
 
 
 
 
 
 

Tárgyak felismerése tulajdonságaik alapján. A 
környezetben előforduló élő és élettelen anyagok 
felismerése, csoportosítása megadott szempontok 
alapján, szempontok keresése. Tipikus lágy szárú 
és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, 
esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése. 
A tárgyak, anyagok tulajdonságaiban keressük az 
azonosságokat, különbségeket.  
A gyors égés és a lassú égés megfigyelése, 
megkülönböztetése egyszerű kísérletekkel. Tanári 
kísérletek bemutatása tűzoltásra. Az égéstermékek 
vizsgálata. 
 
Jég olvadásának megfigyelése, olvadási 
hőmérsékletének mérése. Párolgással kapcsolatos 
kísérletek végzése, víz forrásának megfigyelése, 
forráspontjának mérése, a tapasztalatok rögzítése 
rajzban és írásban. 
 
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 
megfigyelése, példák gyűjtése a természetben, a 
háztartásban, az iparban. Hétköznapi és kísérleti 
tapasztalatok összehasonlítása, a közös vonások 
kiemelése, a tapasztalatok rögzítése rajzban és 
írásban. Olvadás és oldódás közötti különbség 
felismerése megfigyelés, kísérleti tapasztalatok 
alapján.  
Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben 
és/vagy a háztartásban könnyen megfigyelhető 
halmazállapot-változásokról. 
Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási 
folyamatok bemutatására, a tapasztalatok rögzítése 
rajzban és/vagy írásban. 
Keverékek és oldatok készítése, a kapott új anyag 
megfigyelése, megnevezése. Keverékek és oldatok 
szétválasztása többféle módon. Anyagok oldása 
vízben, denaturált szeszben és olajban. Az 
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4. A talaj, a levegő és a víz 
A talaj, a levegő és a víz tulajdonságai, 
szerepük az élővilág és az ember életében 
(konkrét példák). 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. 

oldódások összehasonlítása. 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. 
Egyszerű kísérletek elvégzése a növények 
életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok 
rögzítése rajzban és/vagy írásban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, 
lecsapódás, oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, 
légnyomás, hőmérséklet 

 

Témakör: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 

Órakeret: 
7 óra 

Előzetes ismeretek: 
Anyagok érzékszerveinkkel észlelhető és mérhető tulajdonságainak  
felismerése, mérése 
Természetes és mesterséges mérőeszközök használata 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 
csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges 
anyagokat, ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a 
természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 
különféle fizikai paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő 
meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 
 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi 

középhőmérsékletet, a napi és évi közepes hőingást; 
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 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok 
és éghajlati térképek adatait 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 
Mérési eljárások, mérőeszközök használata 
Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása 
A napi középhőmérséklet számítása 
A napi és az évi hőingás számítása 
Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása  
és értékelése 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

1. Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői 
Élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai, 
mérhető jellemzői. Mérési eljárások, 
mérőeszközök használata.  
 
 
 
2. Az időjárási elemek mérése 
Természeti rekordok, legek mérhető 
tulajdonságainak gyűjtése. Valós adatsorok 
alapján középhőmérséklet és hőingás számítása. 
Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és 
éghajlati térképek leolvasása és értékelése. 

Az iskola területén becslések elvégzése a 
hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és 
az idő meghatározására. 
Az iskola területén mérések elvégzése releváns 
mérőeszközökkel a hőmérséklet, a hosszúság, a 
tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására. 
 
Hosszúság, idő és hőmérséklet mérés, adatok 
táblázatos rögzítése, mérés – becslés gyakorlása. 
Mérési eljárások, mérőeszközök használata a 
hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 
önálló elvégzése során megadott szempontok 
alapján. A mért adatok rögzítése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati 
diagram, éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék 

 
 
Témakör: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 

Órakeret: 
8 óra 

Előzetes ismeretek: Alapvető mágneses és elektrosztatikai tapasztalatok 
Az égés 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 
csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges 
anyagokat, ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a 
természetes és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 
különféle fizikai paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás 

és a taszítás jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati 
életben való felhasználására;  

 megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő 
kölcsönhatásokat, ismeri ennek gyakorlati életben való megjelenését;  

 megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres 
ezekre megadott szempontok alapján.  

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

A mágneses tulajdonságok megfigyelése 
Testek elektromos állapotának létrehozása 
Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai 
A villám keletkezése 
Mechanikai kölcsönhatások: hely- és helyzetváltoztatás 
Termikus kölcsönhatás 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 
1)Mágneses és elektrosztatikai jelenségek 
A mágneses kölcsönhatás: vonzás, taszítás. Az 
elektromos kölcsönhatás: vonzás, taszítás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Mechanikai és termikus kölcsönhatások 
Mozgás, mozgásállapotváltozás, gravitáció. A 
hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. Melegítés, 
hűtés.  
 
 
 
 
 

 
Állandó mágnesek kölcsönhatásának vizsgálata. 
Mágnesek és nem mágnesezhető anyagok 
kölcsönhatásának vizsgálata. A mágneses 
kölcsönhatások megfigyelése. Vonzás és taszítás 
jelenségének kísérlettel való igazolása, a 
tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban. 
Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség 
hétköznapi hasznosításáról 
Fémek és szigetelők elektrosztatikus 
kölcsönhatásának vizsgálata. Az elektromosság 
egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása. Testek 
elektromos állapotának létrehozása dörzsöléssel, 
elektromos állapotban lévő és semleges testek 
kölcsönhatásainak vizsgálata. A villám 
keletkezésének elemi értelmezése a tapasztalatok 
alapján. 
 
Hely- és helyzetváltoztatás megkülönböztetése, 
példák keresése, csoportosítása megadott és saját 
szempontok alapján. Annak magyarázata, hogy a 
déli féltekén miért nem esnek le az emberek a 
Földről, pedig „fejjel lefelé állnak”. Testek 
esésének megfigyelése 
Laboratóriumi kísérletezés, megfigyelés, a 
tapasztalatok írásbeli rögzítése, összehasonlítása. 
Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés szerepére a 
hétköznapi életben. Példák gyűjtése arra 
vonatkozóan, hogy miért fontos a Nap a földi élet 
szempontjából (fény- és hőforrás).  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

mágnes kölcsönhatás, elektromos kölcsönhatás, mechanikai kölcsönhatás, 
termikus kölcsönhatás, mozgás, helyváltoztatás, helyzetváltoztatás 
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Témakör: Tájékozódás az időben 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Tájékozódás az időben 

Órakeret: 
6 óra 

Előzetes ismeretek: Alapvető ismeretek az idő múlásáról, napok, hetek, hónapok, évszakok, 
évek. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek 

összefüggéseit az élő és élettelen környezet elemein; 
 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 
 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 
 megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti 

összefüggéseket;  
 modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és 

évszakokban. 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon 
Az idő mértékegységei 
Napirend, hetirend tervezése 
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései 
A napszakok váltakozása 
Az évszakok váltakozása 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

1 Idő és időtartam mérése 
Az idő mértékegységei. Napirend, hetirend 
tervezése 
 
 
 
2. A Föld mozgásai 
A Föld és a Hold mozgásainak modellezése. 
Poszter készítése az évszakok jellemzőiről 
hazánkban és Föld más tájain. 
A Föld alakja. A tengelykörüli forgás és a Nap 
körüli keringés következményei. 

 
Napirend és hetirend készítése. A földi 
időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok 
megoldása (helyi idő, zónaidő). Időszalag készítése 
a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember 
életére 
 
Műholdfelvételek gyűjtése, megfigyelése. A Föld 
megvilágításának modellezése egy földgömbbel és 
lámpával.  
A Föld mozgásainak megfigyelése (animáció) az 
internet segítségével. A Föld mozgásai és a napi, 
évi időszámítás összefüggéseinek megértése.  
Az évszakok váltakozásának magyarázata. Nap és a 
Föld helyzetének modellezése a különböző 
napszakokban és évszakokban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség 
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Témakör: Alapvető térképészeti ismeretek 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Alapvető térképészeti ismeretek 

Órakeret: 
7 óra 

Előzetes ismeretek: Mágneses kölcsönhatás. 
Hosszúság mérés. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 meghatározza az irányt a valós térben; 
 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 
 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 
 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti 

összefüggéseket;  
 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi 

objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét;  
 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat 

(domborzati térkép, közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen 
Irány meghatározása térképen 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései 
A térábrázolás különböző formái 
Felszínformák ábrázolása 
A térkép jelrendszere 
A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés 
Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei 
A térképek fajtái 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. Miről mesél a térkép?  
Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak. Térbeli 
tájékozódás fejlesztése valós környezetben és 
térképen. Irány meghatározása térképen. 
 
 
2. Tájékozódás a 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. A valós tér 
átalakítása, alaprajz, térképszerű ábrázolás. A 
térábrázolás különböző formái – útvonalrajz, 
térképvázlat.  A térképi ábrázolás jellemzői: 
égtájak, szín- és jelkulcs, névírás, méretarány, 
aránymérték 

Iránytű készítése.  Iskolai környezetben végzett 
gyakorlatok megoldása iránytűvel. Tájékozódási 
gyakorlatok iránytű nélkül a természetben. Irány 
meghatározása a valós térben. Az iránytű 
működésének mágneses kölcsönhatásként való 
értelmezése. Iránytű, irányok meghatározása. Fő- 
és mellékvilágtájak.   
 
Magyarország nagytájainak bemutatása. 
Távolságmérési feladatok elvégzése különböző 
méretarányú térképeken. Különböző objektumok 
egymáshoz viszonyított helyzetének 
meghatározása a térképen az égtájak 
megjelölésével. Kirándulás, túraútvonal tervezése.  
 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas arány-
mérték, domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép 

 
Témakör: Topográfiai alapismeretek 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Topográfiai alapismeretek 

Órakeret: 
7 óra 

Előzetes ismeretek: Mágneses kölcsönhatás. 
Hosszúság mérés. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 meghatározza az irányt a valós térben; 
 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és 

ábrázolásmódú térképeken; 
 felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen; 
 megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos 

földrajzi fekvését; 
 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  
 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 
 bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb 

nagyvárosokat és a szomszédos országokat. 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén 
Tájékozódás a földgömbön, földrészek, óceánok  
Nevezetes szélességi körök 
Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet 
Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 
Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek  
Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a 
térképen 
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Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 
1. Tájékozódás domborzati és közigazgatási 
térképeken 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
Felszínformák rajzolása, a térkép színrendszerének 
a formához rendelése. A felszíni vizek felismerése 
a térképen. A térábrázolás különböző formáinak 
összehasonlítása. 
Felszínformák rajzolása, a térkép színrendszerének 
a formához rendelése. A felszíni vizek felismerése 
a térképen. A térábrázolás különböző formáinak 
összehasonlítása. Térképvázlat készítése a 
lakóhely részletéről.  
Felszínformák – alföld, dombság, hegység, völgy, 
medence – ábrázolásának felismerése a térképen. 
A térkép jelrendszerének értelmezése. Különböző 
jelrendszerű térképek elemzése, információ 
gyűjtése.  
Irány és távolság meghatározása (digitális és 
nyomtatott) térképen. Méretarány és az ábrázolás 
részletessége közötti összefüggés megértése. A 
különböző térképek ábrázolási és tartalmi 
különbségeinek megállapítása.  
A közigazgatási térkép használata. Útvonalak 
hosszának összehasonlítása különböző térképeken. 
A térképek névmutatójának és keresőhálózatának 
használata – útvonaltervezés. Turistatérképek 
jelrendszerének megfigyelése.  
Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási 
térképén.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-
sark, Déli-sark, tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfo-
lyó, mellékfolyó, torkolat 
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Témakör: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése során, 
terepi munkában) 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek Órakeret: 
7 óra 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 meghatározza az irányt a valós térben; 
 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 
 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott 

útvonaltervet, térképet készít; 
 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 
 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  
 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást. 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Térképvázlat készítése ismert területről 
Terepi tájékozódás 
Útvonalterv készítése 
Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 
1. Térképvázlat készítése 
Térképvázlat készítése ismert területről. Terepi 
tájékozódás. Útvonalterv készítése. Tájékozódás 
térinformatikai alkalmazásokkal 
 
 

 

 
Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) 
térképvázlat készítése. 
Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása 
térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével. 
Útvonalterv készítése különböző távolságokra és 
közlekedési eszközökre térképi és/vagy 
térinformatikai alkalmazásokkal. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

 

Témakör: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok Órakeret: 
6 óra 

Előzetes ismeretek: Halmazállapotok és halmazállapotváltozások ismerete.  

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; 
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 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 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

1. Az éghajlat elemei 
A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet 
jellemzése. Éghajlat-módosító tényezők: 
földrajzi szélesség, óceántól való távolság, 
domborzat. Magyarország éghajlata: száraz és 
nedves kontinentális éghajlat 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az időjárásjelentés 
Időjárás-jelentés. Várható időjárás. Időjárási 
piktogramok.  
 
 
 
 
 

 
Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati 
övek jellegzetességeiről. Az éghajlati övezetek 
összehasonlítása. A Föld gömbalakja, a napsugarak 
hajlásszöge és az éghajlati övezetek közötti 
összefüggés felismerése. Éghajlat-módosító 
tényezők felismerése a példákban.   
Éghajlat jellemzési algoritmusának megismerése és 
használata. Éghajlati diagramok és éghajlati 
térképek információtartalmának leolvasása, az 
adatok értékelése. Számítási feladatok elvégzése 
valós időjárási, éghajlati adatokkal.  
 
A légkör általános felmelegedésének helyi és 
globális következményeinek felismerése 
példákban. 
Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal. 

Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok 
(hőmérséklet, napsütés, szélerősség jellemzése, 
csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az 
előrejelzéssel, állatok viselkedésének megfigyelése időjárás-
változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban, 
grafikonok, rajzok segítségével.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés 

 

Témakör: A növények testfelépítése 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél A növények testfelépítése 

Órakeret: 
10 óra 
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Előzetes ismeretek: Növények életfeltételei. 
Oldódás. 

 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 
szakasz végére: 
 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 
 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros 

hatásokkal járhat.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  
 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott 

szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 
 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;  
 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit 

megadott szempontok alapján;  
 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok 

szerint csoportosít; 
 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti 

különbségeket.  
 vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit; 

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 meg- 
nevezése 
Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése 
Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcs 
féléink példáján 
Biológiai védekezés formái a kertekben 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

1. A növények 
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. 
 
2. Növények életciklusainak vizsgálata 
Növények életciklusainak vizsgálata 
jellegzetes zöldségeink, 
gyümölcsféléink példáján. Biológiai 
védekezés formái a kertekben 

Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése. 
Növények életfeltételeinek vizsgálata.  
Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) 
megfigyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a 
tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban.  
Terepi körülmények között növények meghatározása 
növényhatározó, esetleg online alkalmazás segítségével. 
Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és 
gyümölcsfajtákról  
Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata 
nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok 
rajzban és/vagy írásban történő rögzítése. Madárodú, 
madáretető, madárkalács készítése. Kerti kalendárium, kerti 
vetésforgó összeállítása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, 
kultúrnövény 
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A tanuló: 

 legyen képes a természeti formák, élőlények, egyszerű jelenségek, 
folyamatok megfigyelésére 

 tapasztalatainak összegzésére és ismertetésére 
 legyen képes az élő és élettelen világ ok-okozati összefüggéseinek 

felismerésére, példákkal történő illusztrálására, 
 ismerje a térkép ábrázolásmódja és a valóság közötti kapcsolatot, 
 a térkép jelkulcsának használatával igazodjon el – elemi szinten – 

Magyarország domborzati, vízrajzi, közigazgatási térképein, 
 ismerje az időjárási elemeit 
 fogalmazza meg, milyen az aktuális időjárás 
 tudjon különbséget tenni az időjárás és az éghajlat között 
 ismerje hazánk éghajlatának jellemzőit, 
 ismerje fel a legfontosabb felszínformákat a valóságban és a 

térképen, 
 ismerje hazánk nagytájait 
 ismerje és hasznosítsa a gyümölcs- és zöldségfélék táplálkozásban 

betöltött szerepét, fogyasztásuk, egészségügyi szabályait, 
 rendelkezzen a növényi termékek fogyasztásának elemi 

egészségügyi ismereteivel és gyakorlatával, 
 értse és tudja, hogy élő és élettelen környezetének állapotáért ő is 

sokat tehet 
 ismerje a halmazállapotok jellemzőit, halmazállapot – 

változások, oldatok felépítését, az égés feltételeit, fajtáit 
 legyen jártas a megfigyelések, kísérletek eszközeinek 

kiválasztásában, balesetmentes használatában  
 tudjon eligazodni a domborzati-vízrajzi, közigazgatási, 

egyszerű tematikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló 
térképeken.  

 ismerje a térkép jelkulcsának használatát  
 tudja számításokkal alátámasztani a hőmérséklet napi-, évi 

ingadozását, a középhőmérséklet alakulását.  
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6. évfolyam 
 

Éves óraszám 72 óra 

TERMÉSZETISMERET 2 óra 
Kerettanterv 

 
Helyi tanterv 
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és 
gyakorlat 

összefogl
alás, 
ellenőrzé
s 

(kísérletek
re, 
gyakorlásr
a) 

 

Az állatok testfelépítése 10 8 2 2  

Az erdők életközössége és természeti-
környezeti problémái 

11 9 2 2  

A mezők és a szántóföldek 
életközössége, természeti-környezeti 
problémái 

9 7 2 2  

Vízi és vízparti életközösségek és 
természeti-környezeti problémái 

10 8 2   

Az emberi szervezet felépítése, 
működése, a testi-lelki egészség 

10 8 2   

Az energia 6 4 2   

A Föld külső és belső erői, folyamatai 10 8 2   

Összesen  66 52 14 6 72 
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Témakör: Az állatok testfelépítése 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Az állatok testfelépítése 

Órakeret: 
10 óra 

Előzetes ismeretek: A levegő és a víz, mint életfeltétel.  

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat; 
 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 
 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott 

szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 
 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit; 
 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 
 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti 

különbségeket;  
 mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.  

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 kap- 
csolatának vizsgálata 
Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklu- 

sának vizsgálata 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. Az állatok 
Az állatok életfeltételeinek igazolása. Ismert 
hazai házi vagy vadon élő állatok 
összehasonlítása és csoportosítása megadott 
szempontok alapján. Állati testrészek és 
funkcióik megnevezése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az állatok csoportosítása 
Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése. 
Egysejtű élőlények vizsgálata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Házi és vadállatok 
Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok 
testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának 
vizsgálata. Házi, ház körüli vagy vadon élő 
gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának 
vizsgálata. 

Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, 
madártoll, szőr, köröm stb.) megfigyelése 
nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok 
rögzítése rajzban és írásban. Állati eredetű anyagok 
vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, 
csont. 
A földigiliszta és az éti csiga megfigyelése, 
összehasonlítása. Miért találkozunk sok 
földigilisztával és csigával eső után? 
Madarak a kertben: a rigók (énekes rigó, 
feketerigó), a kerti és a házi rozsdafarkú Jellegzetes 
kerti madarak. A kerti madarak szerepének 
bemutatása a kártevők megfékezésében. 
A megismerési algoritmusok alkalmazása az állatok 
megfigyelése és bemutatása során. A testfelépítés – 
életmód – élő-hely összefüggésének felismerése, 
magyarázata.  
A környezethez való alkalmazkodás bizonyítása 
példákkal, a megfigyelés eredményének 
rendszerezése, következtetések levonása.  
A megismert állatok csoportosítása különböző 
szempontok szerint. Gerinces és gerinctelen állatok 
testfelépítése közötti különbségek azonosítása.  
 
 
 
 
Kiselőadás tartása háziállat választásáról, 
gondozásáról, neveléséről. A madárvédelem 
évszakhoz kötődő tennivalóinak elsajátítása, 
gyakorlása. Az állattartás, az állatok védelme iránti 
felelősség megértése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, 
vadon élő állat, életjelenségek: mozgás, táplálkozás, légzés, szaporodás, 
fejlődés. 
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Témakör: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti 
problémái 

Órakeret: 
11 óra 

Előzetes ismeretek: A növények és állatok életfeltételei.  

Tanulási eredmények: 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat; 
 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
 életközösségként értelmezi az erdőt; 
 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit az erdők életközössége esetén; 
 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 
 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert 

erdei növény- és állatfajokból; 
 példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek 

életközösségre gyakorolt hatásait; 
 tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja 

annak védelmét.  

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők ki 
alakulásában 
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 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. Az élő és élettelen környezeti tényezők 
Az élő és élettelen környezeti tényezők 
szerepének bemutatása az erdők kialakulásában. 
A növényzet környezeti igénye és előfordulása 
közti összefüggés. Tölgy-, bükk- és fenyőerdők 
összehasonlítása.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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.  
 

 
A növények környezeti igénye és előfordulása közti 
oksági összefüggések bemutatása konkrét példákon 
keresztül. 
Az élő és az élettelen környezeti tényezők 
szerepének bemutatása az erdők kialakulásában, 
előfordulásában és az erdők függőleges 
tagolódásában.  
Hazai erdőségek földrajzi helye, kialakulása, 
gyakori erdőtípusainak jellemzői. Az erdő, mint 
életközösség. Az erdő szintjei, a környezeti 
tényezők függőleges irányú változásai.  
Az erdőszintek legjellemzőbb növényeinek 
(kocsánytalan tölgy, gyertyán, bükk, erdei fenyő, 
gyepűrózsa, erdei pajzsika, nagy seprűmoha) 
környezeti igényei, faji jellemzői, testfelépítése, 
hasznosítása, az életközösségben betöltött szerepe.  
Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú 
növényeiből, cserjéiből. 
 
Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz 
kötődő kiselőadások, poszterek készítése. Hazai 
erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, 
kéreg, levél, virág, termés. Bemutató készítése 
erdeink termőtestes gombáiról. Bemutató készítése 
erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, 
életmódjuk. Kisfilmek megtekintése erdeink 
emlősállatairól. A természetjárás viselkedési 
szabályainak megfogalmazása. Hazai erdők 
életközösségének ökológiai szemléletű jellemzése.  
A növények és gombák táplálkozása közötti 
különbségek magyarázata. Az ehető és mérgező 
gombapárok összehasonlítása.  
A vadállomány szabályozása és az élőhely védelme 
közötti kapcsolat megértése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, 
tápláléklánc, táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás 
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Témakör: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-
környezeti problémái 

Órakeret: 
9 óra 

Előzetes ismeretek: A növények és állatok életfeltételei.  

Tanulási eredmények: 

  A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat; 
 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit; 
 megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek 

életközösségeit; 
 életközösségként értelmezi a mezőt; 
 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit a rétek életközössége esetén; 
 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan; 
 táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert 

mezei növény- és állatfajokból; 
 példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek 

életközösségre gyakorolt hatásait; 
 tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak 

tartja azok védelmét.  

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők ki 
alakulásában 
A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemuta- 
tása a rétek esetén 
A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása 
Mezei táplálkozási láncok és hálózatok 
A természeti és a kultúrtáj 
A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása 
Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. Az élő és élettelen környezeti tényezők 
Az élő és élettelen környezeti tényezők 
szerepének bemutatása a mezők kialakulásában. 
A növényzet környezeti igénye és előfordulása 
közti összefüggés bemutatása a rétek esetén. A 
mező növényeinek különböző szempontú 
csoportosítása. Mezei táplálkozási láncok és 
hálózatok.  
 
 
 
 
2. A természeti és a kultúrtáj 
A mezőgazdasági tevékenység életközösségre 
gyakorolt hatása. Mezei és szántóföldi 
életközösség megfigyelése terepen.  
 

 
Fátlan társulásokhoz, azok környezeti 
problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek 
készítése. 
Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú 
növényeiből, cserjéiből. 
A mező legismertebb gyógynövényeinek és 
felhasználási lehetőségeinek megismerése. 
Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok 
összegzése több természettudományos terület 
ismeretanyagának felhasználásával. 
Gabonamagvak anyagainak kimutatása, 
tapasztalatok összegzése több 
természettudományos terület ismeretanyagának 
felhasználásával. 
Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező 
madarairól, emlősállatairól. 
 
A természeti és a kultúrtáj összehasonlítása. A 
gazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt 
hatásának bemutatása példákon. A füves puszták 
jellegzetes növényei: fűfélék, gyógy- és 
gyomnövények, jellemzőik, jelentőségük.  
Termesztett növényei: búza, kukorica, napraforgó; 
jellegzetes szerveik, termesztésük, felhasználásuk. 
Az életközösség állatai: sáskák, szöcskék, gyíkok, 
fácán, mezei pocok, mezei nyúl, egerészölyv 
szervezete, életmódja 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állatte-
nyésztés, szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, 
tápláléklánc, táplálékhálózat 
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Témakör: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti 
problémái 

Órakeret: 
10 óra 

Előzetes ismeretek:   

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat; 
 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 
 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás 

káros hatásokkal járhat.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb 

jellemzőit; 
 életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;  
 összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;  
 felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés 

összefüggéseit a vízi és vízparti életközösségek esetén; 
 példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi 

élőlények környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;  
 táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert 

vízi és vízparti növény- és állatfajokból;  
 példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés 

életközösségre gyakorolt hatásait; 
 tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak 

tartja azok védelmét.   

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői 
A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti össze 
függés 
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 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A vízparti növények környezetvédelmi és 
gazdasági jelentősége 
A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre. 
Egy vizes élőhely életközösségének 
megfigyelése terepen. 
 

 
 
A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti 
tényezőinek összehasonlítása. A növények 
környezeti igényei és térbeli elrendeződése közötti 
összefüggés bemutatása. A növényi szervek 
környezethez való alkalmazkodásának bemutatása 
konkrét példákon.  
A megismerési algoritmusok alkalmazása a lágy- és 
fásszárú növények leírása és a gerinces és a 
gerinctelen állatok bemutatása során.  
Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus 
élőlények testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, a 
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 
rögzítése. 
Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények 
testfelépítésének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése. 
Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, 
keménységük, virágzatuk, levelük, kérgük, a 
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő 
rögzítése. 
Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, 
kültakarójuk vizsgálata, a tapasztalatok rajzban 
és/vagy írásban történő rögzítése. 
A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági 
jelentőségének bemutatása konkrét példákon.  
Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek 
megtekintése. 
Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz 
kötődő kiselőadások, poszterek készítése.  
Az emberi tevékenység hatásainak elemzése, a 
környezetszennyezés és az ember egészsége 
közötti összefüggés felismerése. Az állatok 
egyedszáma, veszélyeztetettsége és védettsége 
közötti összefüggés elemzése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, leme-
zes csőr, költöző madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, 
táplálékhálózat, vízgazdálkodás, vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mo-
csárlecsapolás 
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Témakör: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 
egészség 

Órakeret: 
10 óra 

Előzetes ismeretek: Testrész, életjelenség, csont, izom, táplálkozás, érzékszerv, érzékelés, 
betegség, egészség, életszakasz. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 
 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 
 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti 

összefüggéssel.  
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 
 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 
 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik 
betartani 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése 
Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 
A kamaszkori érés, testi és lelki változások 
Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról 
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései 
Táplálékpiramis 
Elhízás és kóros soványság 
Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök 
A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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1. Az emberi test  
Testkép, testalkat, testtájak. A mozgás, az 
anyagcsere, az érzékszervek, a szaporodás.  
 
 
 
 
2. Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői 
A kamaszkori érés, testi és lelki változások. 
Adatok elemzése különböző korcsoportú 
emberek egészségi állapotáról. 
Egyedfejlődés szakaszai – család.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A mozgás 
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség 
összefüggései.  
 
 
 
 
 
 
4. A környezet és az ember egészsége közötti 
kapcsolat 
Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek 
és eszközök.  
 

 
A testarányok és méretek összehasonlítása a 
különböző életszakaszokban. A divat és a média 
szerepének tudatosulása a testkép kialakításában. 
A külső megjelenés összetevőinek, jelentésének és 
hatásainak felismerése. Az emberi egészséghez 
kötődő adatok (testsúly, testmagasság, 
vércukorszint, koleszterinszint) elemzése. 
Táplálékpiramis összeállítása. Táplálkozási 
szokások, étrendek elemzése, javaslatok 
megfogalmazása. A túlsúlyosság és a kóros 
soványság veszélyeinek bemutatása. 
Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással 
kapcsolatban. Fogorvos/dentálhigiénikus 
közreműködésével szájápolási preventív 
foglalkozás tartása. Egészséges étkezési napirend 
összeállítása.  
Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok egészségi 
állapotáról (túlsúly, alultápláltság, tartáshibák, 
lúdtalp, stb.) az okok elemzése következtetések 
levonása.  
 
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség 
összefüggéseinek bizonyítása példákon.  
Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek 
elemzése. Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, 
bemutatása. Mozgásos feladatok, játékok 
megvalósítása. Az ember táplálkozása, mozgási 
szokásai és testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 
 
A látás és hallás védelméről szóló szövegek 
feldolgozása. Az elsősegélynyújtás alapvető 
lépéseinek megismerése gyakorlati 
foglalkozás/kisfilm segítségével. A dohányzás 
káros hatásait bemutató modell készítése.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, 
táplálékpiramis, egészség, betegség, járvány, egészséges életmód, 
szenvedélybetegség, serdülés 
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Témakör: Az energia 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az energia Órakeret: 
6 óra 

Előzetes ismeretek: Kölcsönhatások felismerése a hang, a fény és a hő terjedésével 
kapcsolatban. 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján; 
 példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások 

felhasználására;  
 megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges 

környezetre; 
megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az 
energiatermelésben szerepet játszó anyagokat és az energiatermelés 
folyamatát 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

Energiahordozók csoportosítása 
Energiahordozók fajtái 
Energiatakarékosság 
Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása 
A bányászat környezeti hatásai 
Légszennyező anyagok és hatásaik 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 
Energiahordozók 
Energiahordozók csoportosítása. 
Energiahordozók fajtái. 
Energiatakarékosság. Megújuló 
és nem megújuló energiaforrások 
összehasonlítása. A bányászat 
környezeti hatásai. Légszennyező 
anyagok és hatásaik 

 
Az energiahordozók csoportosítása különböző szempontok 
alapján. A mindennapi életből hozott példákon keresztül az 
energiafajták és az energiaátalakulások csoportosítása. Példák a 
megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására.  
Az 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. 
Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló 
energiahordozók megértéséhez 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

energia, energiaforrás, megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, 
energiahordozó, energiatakarékosság, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj, 
földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, 
globális éghajlatváltozás 
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Témakör: A Föld külső és belső erői, folyamata 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Föld külső és belső erői, folyamata Órakeret: 
6 óra 

Előzetes ismeretek:  

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-
oktatási szakasz végére: 
 összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 
 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
 tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
 megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai 

kőzet egyszerűen vizsgálható tulajdonságait; 
 példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti 

összefüggésekre;  
 tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma; 
 ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak 

(tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai kertművelés);  
 felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a 

vulkáni tevékenység hatásait;  
 magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző 

képessége és a felszínformálás közti összefüggéseket;  
 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

 

Fejlesztési feladatok és 
ismeretek: 

A gyűrődés és a vetődés folyamata 
A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse 
Néhány jellegzetes hazai kőzet  
Belső és külső erők hatásai 
Talajképződés folyamata 
Talajpusztulás problémája 
Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, 

komposztkészítés, ökológiai kertművelés) 
A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései 
Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 
1. A hegységek 
A hegységek születése: a gyűrődés és a vetődés 
folyamata. A gyűrt és a röghegységek alapvető 
formakincse. A külső és belső erők 
felszínformálása. A kőzetek vizsgálata.  
 
 
 

 
Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi 
megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben. A 
gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, 
gyurma… felhasználásával. Vulkáni működésről 
film elemzése, a kitörés egyes szakaszainak 
felismerése – a szakszavak használatának 
gyakorlása. Bazalt, andezit megfigyelése. 
Térképmunka egyénileg és osztályszinten. Néhány 
jellegzetes hazai kőzet vizsgálata  
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2. Talaj 
Talajképződés folyamata. Talajpusztulás 
problémája. Talajpusztulás ellen ható módszerek 
(tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, 
ökológiai kertművelés) 
 

A talajpusztulással mint globális problémával 
kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter készítése.  
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, 
tápanyag, komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, 
munkavégző-képesség 
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A tanuló: 

 tudja jellemezni a hazai erdők életközösségét 
 ismerje az erdők szintjét, azok növényeit és állatait; 
 alakuljon ki tudatos természetvédő szemlélet és magatartás az 

erdők védelmében, 
 ismerje az erdők hasznát 
 a gombák szerepe az életközösségben.  
 felismerni és jellemezni a megismert állatokat   
 erdei táplálékláncok összeállítása.  
 erdőszintek legjellemzőbb növényeinek faji jellemzői, felismerése. 
 füves területek, környezeti tényezői, életfeltételei,  
 a füves puszták jellegzetes növényeinek előfordulása, igénye, faji 

jellemzői.  
 az életközösség állatainak szervezete, életmódja, egyedfejlődése 
 életközösségeinek néhány jellemző élőlénye 
 tudjon egyszerű táplálékláncokat összeállítani, 
 lássa a természet védelmének fontosságát 
 vizek, vízpartok életfeltételei 
 a vízi élethez való alkalmazkodás példákkal 
 a vízparti növénytársulások legjellemzőbb növényeinek és a 

vízpartok legjelentősebb állatainak testfelépítése, életmódja 
 a hegységek keletkezése, gyűrthegységek, röghegységek, vulkáni 

hegyek – példákkal.  
 a síkságok (alföldek) kialakulása - példákkal, jellemző 

felszínformák 
 külső erők felszínformálása 
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5–8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos cél továbbá, 
hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen 
belül az éneklés áll. A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 
órai tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás 
gyakorlatában átfedik egymást. 

A Kerettanterv témakörei:  
1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  
2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  
3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  
4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  
5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül 
találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 
kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 
ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 
tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 
hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 
más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 
mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák 
által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák 
fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 
hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 
gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 
zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 
tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve 
azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi 
funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 
jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 
használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 
játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 
különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az önkifejezés, 
a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 
képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen 
kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése 
hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és 
megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátosságokhoz igazodó 
gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékenységeken 
keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz 
kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai 
tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és 
feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük 
a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, 
de legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi 
identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei rétegműfajok 
napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

5–6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú 
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert 
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség 
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus 
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső 
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 
elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi 
hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és 
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében 
és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök 
önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb 
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az 
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek 
az érzelmi nevelést segítik. 
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A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra (heti 2 óra) 

 

5. ÉVFOLYAM 
 

HETI 2 ÓRA/ÉVI 72 ÓRA 

Témakör sorszáma Téma megnevezése Feldolgozásra szánt óra 

1. Zeneművek/énekes anyag 34 óra 

2. Zeneművek/ zenehallgatási anyag 14 óra 

3. Ismeretek/Ritmikai fejlesztés 8 óra 

4. Ismeretek/Hallásfejlesztés 6 óra 

5. Ismeretek/Zenei írás, olvasás 6 óra 

összesen: 68 óra 

 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG                                       34 ÓRA 

Témák: 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből  
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is 
van; Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de 
magos a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a 
heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg 
vagyok; Jó gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; 
Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; 
Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; 
Száraz tónak nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 
Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 
család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 
fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 
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Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, 
haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, 
Tóth Lőrinc 
Ismeretek: 

 50 dal megismerése 
 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 
 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 
Fejlesztési feladatok, készségek: 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás 
utáni megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és 
feldolgozott formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó 
osztálytárs, vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 
hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  
 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra 
épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 
 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 
 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

Fogalmak 

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  
a cappella; kamaraének – társasének; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte. 
Javasolt tevékenységek 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 
 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 
 Népszokások eljátszása 
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 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 
 Részvétel az iskolai kórus munkájában 
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ZENEHALLGATÁSI ANYAG                   14 ÓRA 

Zenehallgatási anyag 

Dunántúli ugrós táncok 
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 
pásztortánc: gyermekkar 
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 
7. tétel 
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 
Zene Mátyás király udvarából 
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 
Liszt Ferenc: Manók tánca 
Johannes Brahms: V. magyar tánc 
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 
John Williams: Csillagok háborúja – induló 
Ismeretek 

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera,   doromb, 
furulya, tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

Fejlesztési feladatok, készségek 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai 
között a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 
élethelyzetek és saját élete között.  

 
Fogalmak 

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető,; cselekmény, 
műfaj; funkció; komolyzene, könnyű zene; madrigál;  
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Javasolt tevékenységek 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 
 

TÉMAKÖR: ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS                                8 ÓRA 

Ismeretek 

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és 
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 
 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  
 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult 

ritmusokkal hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a 
megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, 
tizenhatodokkal. 

 
Fogalmak 

 Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 

Javasolt tevékenységek 

 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 
 

TÉMAKÖR: ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS                                  6 ÓRA 
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Ismeretek 

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 
 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 
 Dúr és moll hangzás 
 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó 

szerepük értelmezése 
Fejlesztési feladatok, készségek 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 
 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  
 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 
 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése 

és megnevezése 
 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 

szerepét 
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  
 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 

többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  
 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése 
 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 

szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat 
tud kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

Fogalmak 

 Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

Javasolt tevékenységek 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 
meghallásának gyakorlására 

 
TÉMAKÖR: ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS                        6 ÓRA 

Ismeretek 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 
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 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 
 a módosított hangok grafikai képe és írása 
 az abszolút hangnevek 
 C-dúr, a-moll 

 
 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott 
ritmusok fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 
 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 
 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 
 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 
 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 

Fogalmak 

 Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; 
előjegyzés. 

Javasolt tevékenységek 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 
 A Fejlesztési feladatok, készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 
 

 

6. ÉVFOLYAM 
 

HETI 1 ÓRA /ÉVI 36 ÓRA  

Témakör sorszáma Téma megnevezése Feldolgozásra szánt óra 

1. Zeneművek/énekes anyag 17 óra 

2. Zeneművek/ zenehallgatási anyag 7 óra 
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3. Ismeretek/Ritmikai fejlesztés 4 óra 

4. Ismeretek/Hallásfejlesztés 3 óra 

5. Ismeretek/Zenei írás, olvasás 3 óra 

összesen: 34 óra 

 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ÉNEKES ANYAG                                       17 ÓRA 

Témák: 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből  
A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már 
; A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, 
Sej, a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel 
érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának  
Műzenei szemelvények, más népek dalai 
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos 
Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák 
népdal  
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi 
György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár 
vagyok; Örvendetes napunk támadt  

 
Ismeretek: 

 26 dal megismerése 
 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 
 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 
 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 

 
Fejlesztési feladatok, készségek: 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás 
utáni megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak 
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és 
feldolgozott formában is 
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 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó 
osztálytárs, vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni 
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 
megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és 
hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  
 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra 
épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 
 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 
 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

Fogalmak 

 adatközlő, acappella; kamaraének – társasének; tempo giusto, parlando, rubato, 
mezzoforte. 

Javasolt tevékenységek 

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 
 Részvétel az iskolai kórus munkájában 
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 
 

TÉMAKÖR: ZENEMŰVEK/ ZENEHALLGATÁSI ANYAG                   7 ÓRA 

Zenehallgatási anyag 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – 
gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 
Bedrich Smetana: Moldva – részlet 
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 
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Ismeretek 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek 
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 
 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és 

abszolút zenében 
 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 
segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai 
között a hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és 
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő 
élethelyzetek és saját élete között. 

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 
 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres 

részletek tekintetében. 
 
 

Fogalmak 

Klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető,; cselekmény, műfaj; 
funkció; komolyzene, könnyű zene; madrigál;  

Javasolt tevékenységek 

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 
 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 
 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 
 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 
 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, 

animációk, applikációk felhasználásával 
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 
 

TÉMAKÖR: ISMERETEK /RITMIKAI FEJLESZTÉS                                4 ÓRA 
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Ismeretek 

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és 
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 
 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  
 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult 

ritmusokkal hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a 
megadott formai kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, 
tizenhatodokkal. 

 
Fogalmak 

 Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 

Javasolt tevékenységek 

 A dalok ritmusának hangoztatása 
 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  
 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 
 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 
 A Fejlesztési feladatok, készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása 
 

TÉMAKÖR: ISMERETEK / HALLÁSFEJLESZTÉS                                3 ÓRA 

Ismeretek 

 Dúr és moll hangzás 
 Módosított hangok: szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése 
 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 
kapcsolódóan 

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése 
és megnevezése 

 Ismerje a szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött 
szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  
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 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a 
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő 
éneklése 

 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség 
szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat 
tud kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

Fogalmak 

 Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

Javasolt tevékenységek 

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 
 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek 

felhasználásával 
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és 
meghallásának gyakorlására 

 
TÉMAKÖR: ISMERETEK / ZENEI ÍRÁS, OLVASÁS                       3 ÓRA 

Ismeretek 

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 
 a módosított hangok grafikai képe és írása 
 az abszolút hangnevek 
 C-dúr, a-moll 

Fejlesztési feladatok, készségek 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott 
ritmusok fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 
 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 
 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 
 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 
 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 
 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 
 

Fogalmak 
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 Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; 
előjegyzés. 

Javasolt tevékenységek 

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 
 A Fejlesztési feladatok, készségek elnevezésű részben megfogalmazottak 

alkalmazása. 
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Vizuális kultúra 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások 
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez 
a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a 
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen 
alapul.  

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos 
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi 
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.  

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes   vizuális kultúra 
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés  a 
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő 
XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális 
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az 
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, 
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással 
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden 
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális 
kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, 
az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen 
megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő 
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül 
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok 
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a 
környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

585



Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint 
önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  

A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 
megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a 
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető 
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, 
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp 
a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális 
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális 
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását 
és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), 
segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a 
vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi 
területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, 
izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók 
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást 
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs 
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében 
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A 
vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek 
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van 
mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.  

A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a 
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. 
A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat 
gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy 
tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan 
érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet 
felhasználni a technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható 
fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség 
fejlesztése.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a 
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a 
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása 
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során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó 
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -
értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás 
esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási 
szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a 
sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes 
fejleszteni. 

A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális 
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és 
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, 
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos 
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, 
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet 
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív 
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon 
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki 
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló 
alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek 
megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül 
a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába 
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet 
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a 
művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, 
ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos 
célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb 
képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 
díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 
értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a 
kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ 
leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra 
van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró 
problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a megoldások pedig 
produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy 
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és 
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet 
rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a 
helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A 
csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat 
ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet. 
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A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, 
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.  

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. 
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat 
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, 
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható 
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem 
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek 
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű 
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A 
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott 
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy 
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása 
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden 
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de 
a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében 
a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola 
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők. 

 

5. évfolyam 
 

Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott 
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk, 
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív 
ítéletek között képesek különbséget tenni.  A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő 
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy 
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a 
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben valósítható 
meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében 
differenciált feladatkiadásra van szükség.  A személyiségformálás e szakaszában is fontos 
szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét 
képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már megkezdődik.  

A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított 
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra 
tanórákon. 

 

Az 5.évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Javasolt óraszám: 5 óra 

 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újra fogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív 
és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 
korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A 
tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés 
érdekében, eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 

 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 
XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása 
(pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, 
kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  
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 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 
tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy 
újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai 
sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú 
csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 
képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott 
részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 
stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 
− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 
történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 
felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 

590



forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és 
megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 
különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 
képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 
alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a 
megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 
jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, 
kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-
sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 
megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 
lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 
közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 
médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 
kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 
méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 
egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 
átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. 
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más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának 
átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a 
további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában. 

 
 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 
nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Javasolt óraszám: 5 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 csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 
eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 
formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) 
megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori 
miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 
terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek 
felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése 
(pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. 
teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, 
vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium 
sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban. 
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Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 
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Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a 
megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 
önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 
kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma 
témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális 
kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 
termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz kapcsolódóan 
gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési 
tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és 
csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését 
keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó 
tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 
megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) 
tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 

 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 
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Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális 
és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból (pl. 
könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás 
látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése 
és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható 
tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó, 
szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és 
eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, 
díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében 
(pl. saját pecsét) különböző technikák felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; 
stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 
épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, 
technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által 
szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása 
választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes 
igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 
formaredukció, motívum, technológia 
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Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 
buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 
áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 
biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés 
során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 
folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 

 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző 
építészeti stíluselemeinek megismerése, Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, 
játék, hírközlési, közlekedési, konyhai eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és 
földrajzi helyeken való megjelenésének összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén 
(pl. funkció, anyag, forma, díszítés, környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek 
részletes szöveges és vizuális bemutatása (pl. tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, 
okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 
inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok 
felhasználásával, valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes 
inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének 
bemutatása ajánlott: 

 
Építmények: Colosseum, Erektheion,, Istar-kapu,  karnaki Ámon-templom, Kheopsz 
piramisa, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, Stonehenge, Zikkurat- Úr 

Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bábel tornya, Írnok szobor,  delphoi 
kocsihajtó,  Laokoón-csoport, Müron: Diszkoszvető, Nofretete fejszobra,  Római 
portrészobor, Szamothrakéi Niké, Willendorfi vénusz 
 

 
Egyéb: görög vázafestészet,  nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon arany 
halotti maszkja  

Minimumkövetelmény a továbbhaladáshoz: 

  Aktív részvétel a tanítási órákon 
  Barlangművészet okai, célja, eszközei 
  Az egyiptomi ábrázolásmód jellemzői 
  A görög temlomok építészte 
  Képes legyen mértani testekből álló modellt utánozni 
  Legyen képes tudatos színkeverésre temperával, vízfestékkel 
  Képes legyen funkció szerint csoportosítani a közvetlen környezete tárgyait 
  Képes legyen felismerhető képet készíteni a témának megfelelően. 
  Törekedjen munkája igényes kivitelezésére. 
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6.évfolyam 
 

A vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 
reflexió 5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 
lehetőségei 5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 
Javasolt óraszám: 5 óra 

 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és 

vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja; 
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív 
és szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 
korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A 
tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés 
érdekében, eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is. 
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 A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 
XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása 
(pl. történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony, 
kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.  

 A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 
tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy 
újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai 
sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú 
csoportképpel). 

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film 
képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott 
részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a 
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával. 

Fogalmak 

klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, 
stílus 

Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 

képanyag alapján; 
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait 

vizuálisan megjeleníti; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető 

vázlatot készít; 
− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket, 

történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált 

történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 
történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív 
felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle 
forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése és 
megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 
különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 
képek megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas 
alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).  

Fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a 
megoldás érdekében felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása 
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja, 
egyénileg és csoportmunkában is; 

− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes 
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 
jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete, 
kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-
sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 
megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális 
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 
lehetőségekre. 

 Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a 
közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő 
médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése 
ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális 
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kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín, 
méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében 
egyénileg és csoportmunkában is. 

 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő 
átalakítása társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. 
más tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának 
átalakítására internetes oldallá, mobil applikációvá.)  A tapasztalatok felhasználása a 
további alkotó tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában. 

 
 

Fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás, 
nézőpont 

Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei  
Javasolt óraszám: 5 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 csoportmunkában is; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján; 

− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat, 
eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási 
formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl. 

kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva) 
megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori 
miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 
terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek 
felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése 
(pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl. 
teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása, 
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vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium 
sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban. 

Fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális 
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, 

egyénileg és csoportmunkában is; 
− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző 

szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a 
megoldás érdekében felhasználja; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon 
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg 
és csoportmunkában is; 

− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés, 
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit; 

− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében 
önállóan információt gyűjt; 

− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a 
kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő 

művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma 
témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális 
kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag tudatos 
termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz kapcsolódóan 
gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi vizuális megfigyelési 
tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során egyénileg és 
csoportmunkában is. 

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését 
keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó 
tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám). 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és 
megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”) 
tapasztalatai alapján csoportmunkában is. 
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 Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján. 

Fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés 
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

 

 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és 

hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális 
és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból (pl. 
könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás 
látogatása). 

 Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése 
és inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható 
tárgy (pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó, 
szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és 
eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

 Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta, 
díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében 
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(pl. saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák 
felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés). 

 A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl. 
épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat, 
technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által 
szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása 
választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes 
igényeknek megfelelően. 

Fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 
formaredukció, motívum, technológia 

Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 
Javasolt óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja; 
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres 

többféle forrásból; 
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést 

végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit; 
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket 

összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal, 
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, 
tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket 
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva 
megoldást talál; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott 
képanyag alapján. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a 

közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl. 
buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé) 
áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl. 
biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés 
során kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 
folyamat szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is. 
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 A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző 
építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése a klasszicista és historizáló magyar 
építészet fontos épületein (Steindl Imre: Országház, A. Clark: Lánchíd, Ybl Miklós: 
Operaház, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum). A megismert stíluselemek 
felhasználása a tanuló valós környezetében található valós terek, épületrészletek 
áttervezésére. 

 Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai 
eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének 
összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés, 
környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális bemutatása 
(pl. tabló, prezentáció formájában). 

 Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, 
okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi 
inspirációk felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok 
felhasználásával, valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes 
inspirációk gyűjteménye, fotósorozat). 

Fogalmak 
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 6. évfolyam 

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének 
bemutatása ajánlott: 

Építmények: amiens-i székesegyház, Colosseum, debreceni Nagytemplom, Erektheion, 
fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki 
bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Notre-Dame 
székesegyház-Párizs, nyírbátori református templom, Palazzo Farnese, Parthenon, Pantheon, 
pisai dóm, Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház, Stonehenge, 
Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i palota, Ybl Miklós: Operaház, Szent István 
bazilika, Zikkurat- Úr 

Képzőművészeti alkotások:  Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya,  Botticelli: Vénusz 
születése, Chagall: Párizs az ablakon keresztül, Csók István: A keresztapa reggelije, 
Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Zarándolklás a cédrushoz, Öreg halász, Nagy 
Taormina, Mostar, delphoi kocsihajtó, Duchamp: Biciklikerék, Dürer: Önarckép, Izsó Miklós: 
Táncoló paraszt,Manet: Reggeli a szabadban, Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói,  
Munch: Sikoly, M.S. mester: Mária és Erzsébet találkozása, Rippl-Rónai: Kalitkás nő, 
„kukoricás képek”, Rodin: Gondolkodó, Római portrészobor, Rubljov: Szentháromság, Soós 
Nóra: Buborékfújó VIII.,  Szinyei Merse Pál: Majális, Szent László legendákat ábrázoló 
freskók, Van Eyck: Arnolfiní házaspár, Van Gogh: Önarckép, Napraforgók, tájképek, 
grafikák, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus,  
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Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai,  Lánchíd-Budapest, Magyar Szent 
Korona és koronázási jelvények,  
 
Minimumkövetelmény a továbbhaladáshoz: 

  Aktív részvétel a tanítási órákon 
  A bizánci mozaikművészet 
  Honfoglaláskori viselet- tarsolylemez 
  A román építészet jellemzői 
  Egy gótikus templom bemutatása 
  Egy reneszánsz festmény elemzése pl.: Leonardó: Szent Anna harmadmagával 
  Képes legyen mértani testekről egyszerű ismereteket felsorolni 
  Tudjon egyszerű alaprajzot értelmezni 
  Legyen képes egyszerű vázlatszerű ábrát készíteni 
 Képes legyen felismerhető képet készíteni a témának megfelelően. 
  Törekedjen munkája igényes kivitelezésére 
 Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 

Technika és tervezés 
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján történő 
ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló kreatív tervező és 
alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális technológiák felhasználásával. A 
tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. 
Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt 
rendszere, az egyes elemek arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 
módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A tanórákon 
a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit fejlesztve 
lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. 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, terveit 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 
értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák 
algoritmizálásával 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. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint azok 
bevezetését 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 megoldását. 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 
másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a 
csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, 
illetve végrehajtói szerepekről. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulóban az 
iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a munkára vonatkozó 
igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív alkotás készségei tekintetében 
fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és működőképes eszközök tanulói tervezése. Az 
emberek 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 
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói készségek 
fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok értékelése, 
kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés, 
felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget biztosítanak a szakmák 
gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek során szerzett munkatapasztalat 
hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a szakmaválasztási célok kirajzolódásához, 
valamint az élethosszig tartó tanulás mint szükségszerűség 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 
jelentős 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 
kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 
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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 
tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 
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Épített környezet – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy A: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modul 
középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. Ezt a modult azok az 
iskolák is eredményesen alkalmazhatják, ahol nem áll rendelkezésre technika szaktanterem, mert 
egyszerű szerszámokkal, a legváltozatosabb anyagokból teljesíthetőek a kerettantervben meghatározott 
modellezési és makettépítési feladatok. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy az embert körülvevő szűkebb lakókörnyezet – település, 
lakás, lakóépület – kialakításával, használatával kapcsolatos alapvető ismeretek közvetítésén keresztül 
kialakítsa a tanulóban az egészségtudatos életvitel-vezetés igényét. 

Az ismeretek nem önálló tananyagként jelennek meg, hanem az adott feladat elvégzéséhez szükséges 
információként, vagyis az ismeretszerzés és -alkalmazás szinte egy időben történik, ami elősegíti annak 
rögzülését. A legtöbb feladat csoportmunkában végezhető el, így a tanulók a gyakorlatban 
tapasztalhatják meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként, kis csoportokban végzett munka 
összeadódó értékét, az együttműködés jelentőségét, az értékteremtés, az alkotás örömét, a munka 
megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-
építésre, együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas 
kultúra fejlesztését. 

A modul alkalmazása során lehetőség van projektmunkára, a story line módszer alkalmazására, az 
egyéni ötletek megvalósítására, a kreativitás fejlesztésére. Ez tág teret enged a differenciálásnak, és 
megteremti a lehetőségét, hogy minden tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően válasszon 
magának szerepet, feladatot a csoportban. 

A különböző modellezési, makettépítési feladatok során a legváltozatosabb anyagok és technológiák 
használhatók, az anyagok újrahasznosításától egészen a 3D-s nyomtatás alkalmazásáig. A különböző 
anyagok tulajdonságainak irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel történő megismerése 
után a tanulók a céljaiknak megfelelően választhatnak a rendelkezésre álló anyagokból. 

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, 
eredményességének vonatkozásában. Társaival együttműködve, feladatmegosztás szerint 
tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a létrehozott 
produktumra. 

A tanórai tevékenység fejleszti a technológiai-problémamegoldó gondolkodást. Célja, hogy a tanuló 
érdeklődjön és szerezzen tapasztalatokat szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről és annak változtatásairól. 
Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló hatásairól. 

Ugyancsak célként szolgál, hogy a tanuló gyűjtsön információt a régi korok építészetéről, a jelenkor 
építészeti irányairól, a népi építészet, ezen belül a saját tájegységének jellegzetességéről, a saját 
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településének történetéről. A hagyományok megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, 
értse azok jövőt meghatározó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos szempontok szerint 
elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet alakításában. Lokális 
tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 

Felismeri az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok 
biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának lehetőségeiről 
tájékozott a modul szerinti területen.  

5. évfolyam 
 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a település, a települést 
meghatározó épületek, a közlekedési infrastruktúra, a lakás, lakókörnyezet áll. A tanórai modellezési, 
makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről szerzett tapasztalatait rendszerezi, 
megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot, a 
településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket. Felismeri a közlekedési 
hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak 
életminőségében. Eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket, 
modelleket készít, melyen keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, egymással 
való kapcsolatát, az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot, a legfontosabb karbantartási, 
állagmegóvási munkákat. Az információgyűjtés, tervezés során lehetőség van különböző digitális 
eszközök, alkalmazások, például tervezőprogramok használatára. 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információt szerez a felhasznált anyagok 
tulajdonságairól. Anyagválasztásnál értékeli a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 
szempontja szerint. 

Tevékenységét irányítással tervezi. Terveit szóban, rajzban megosztja. A terv szerinti lépések 
megtartásával, külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Érti a forma és funkció összefüggéseit, 
ajánlat mentén választ szerszámot, eszközt. A szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével 
használja. A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában tevékenykedik, a szabályokat 
betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök 
használatának szükségességével. A csoportban feladata szerint dolgozik, segítséget kér, segítséget ad. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti a 
munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Megadott szempontok szerint környezetét jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések 
közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri azok múltbéli és a jelenben tapasztalható 
megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton közelít. A 
problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 
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Érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt hatásáról. 
Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri. Döntésén 
segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az alkalmazást. Ismeri 
az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok környezeti hatását. Ismeri az 
emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális problémákat és a lokális felelősségre épülő 
tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén segítséget 
kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. Ismeri a csoportmunka 
kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. Részfeladatait pontosan, felelősséggel 
végzi. 

Ismeri az egyes foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben. 

Az 5. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Modell- és makettépítés technológiái 6 
Település – a település kialakulása, településtípusok 3 
Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 4 
Közterek, közösségi terek, középületek 4 
Közlekedés – közlekedés egykor és ma 4 
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 
helyiségek 

4 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 4 
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 
munkák 

3 

Komplex modell- és makettkészítés 5 
Összes óraszám: 36 

 

Témakör: Modell- és makettépítés technológiái 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 
 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit; 
 felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 
 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 alkalmazza a vetületi ábrázolást. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megismeri a méretmegadás elemeit; 
 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 
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 ismeri a vetületi ábrázolást; 
 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a modellezés során 

felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, 
fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 
 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 
 A modell és a makett közötti különbségtétel 
 A mérés célja, fontossága 
 Mérőeszközök alkalmazása 
 Mérés milliméteres pontossággal 
 Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 
 Méretmegadás elemei, szabályai 
 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, nagyítás jelentősége 
 Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 
 A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb 

képlékeny anyag) tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 
(szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján) 

 Különböző profilok, szerkezetek építése, terhelési próba végzése 
 Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez szükséges technológiák, szerszámok 

megismerése, célszerű, balesetmentes használatuk elsajátítása 

Fogalmak 
modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, 
méretszám, méretarány, kicsinyítés, nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó 
technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok szerint, azonosságok, különbségek 

megfogalmazása, a modell-, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése 
 A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki 

rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra közötti 
kapcsolat, megfelelés azonosítása 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 
 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása 
 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel geometrikus 

testekről 
 A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok néhány tulajdonságának megismerése 

egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 
 A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető műveletek megismerése, gyakorlása 
 Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 
 Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, terhelhetőségük vizsgálata 
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Témakör: Település – a település kialakulása, településtípusok 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 
 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat, 

különbségeket fogalmaz meg; 
 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 
 ismereteket gyűjt a saját településéről; 
 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 
 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 
 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 
 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 
 A települések kialakulása 
 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás) kötődő lakó- és 

gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása 
 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése 
 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 
  Lakóépületek típusai 
 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

Fogalmak 
lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, városodás, urbanizáció, ház (családi 
ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz, 
homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes 

lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 
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 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett méretarányának 
meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 
lakóépületek jellegének meghatározása 

 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően 
 A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése 
 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

Témakör: Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja szerint. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 
 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 
 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 
 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 
 modellezi a lakóépületek környezetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 
 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségének 

értelmezése 
 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, 

összehasonlítása 
 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, építőanyagainak 

tanulmányozása, elemzése 
 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, elrendezése –, a 

használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 
 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 
 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 
 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, 

elemzése 
 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 
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Fogalmak 
építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes (szoláris) 
energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, pala, cserép, 
beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a felhasznált 

anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása 
 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési szempontok 

szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása 

Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket; 
 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, interneten 

elérhető térképek, fényképek alapján; 
 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 
 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 
 csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 
 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a településtípusok 

(épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 
 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 
 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 Településmakett készítése 

Fogalmak 
középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító tényezők 

tanulmányozása. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés 
 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal 
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 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével, 
megépítésével 

 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés 
lehetőségeinek megbeszélése 

Témakör: Közlekedés – közlekedés egykor és ma 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, fejlődésében, 

a település lakóinak életminőségében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 
 Szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése 
 A vízi és a légi közlekedés 
 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – információgyűjtés, -

rendszerezés 
 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz 
 Közlekedésbiztonsági ismeretek 
 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák 
 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten 

Fogalmak 
jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése 

 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 
 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, jelentős 

feltalálókról, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk megosztása 
 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való kiegészítése – 

például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 
 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek 
Javasolt óraszám: 4 óra 
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Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú család számára; 
 berendezett lakásmakettet készít; 
 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, 

egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének felismerése (feladat 

– anyag – technológia) 
 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat felismerése, elemzése  
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 A lakásalaprajz jellemzői 
 A lakás helyiségeinek csoportosítása 
 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 
 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége, szerepe 
 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

Fogalmak 
alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási és higiénés 
terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 
 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok megfogalmazása, 
szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás 
segítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével 

készíti el és osztja meg. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 
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 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 
 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 
 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 
 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése során; 
 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot; 
 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a lakberendezésben; 
 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 
 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 
 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai 

szempontjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése 
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése 

során 
 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 
 Ízlés formálása 
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 
 A lakás berendezésének jellemzői 
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel 
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a tevékenységek 

közötti kapcsolat felismerése 
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése 
 Bútortörténet 
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 
 A berendezés szerepe a téralakításban 
 A lakberendezés modellezése 
 A munkavégzés ergonómiája 
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 
 A konyha ergonomikus berendezése 
 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 
funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás eszközei, 
helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok, 
bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus terhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 

prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek elemzése 
meghatározott szempontok szerint 
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 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az anyagok és minták, 
a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség szerint 3D-s 
lakberendező program segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a kialakítás, 
berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes munkavégzés, a 
helyes ülés gyakorlása 

Témakör: Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti szempontokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 
 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 
 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról 
 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 
 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során 
 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem összefüggéseinek 

felismertetése 
 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb munkálatokhoz 

szakembert kell hívni 
 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 
állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer, 
környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 

munkákról 
 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például: bútorok 

megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, lakástextíliák 
gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás, balesetveszély 
szempontjai szerint 
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 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási szabályok 
megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A tanulók 
szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző feladatait 

TÉMAKÖR: Komplex modell- és makettkészítés 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével 

készíti el és osztja meg; 
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes és 

mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 
 terveit szóban, rajzban megosztja; 
 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 
 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 
 a munkavégzési szabályokat betartja; 
 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának szükségességét; 
 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja; 
 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad; 
 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 
 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése 
 Kreativitás fejlesztése 
 Különböző épületek vagy településrészlet modellezése helyszínrajzok, fényképek alapján 
 Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján csoportmunkában 

Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység során 
 A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy településrészlet makettje a 

rendelkezésre álló anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, lakókörnyezethez 
kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból 

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták megmunkálásához szükséges 
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szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik. 

A fejlesztés várt 
eredményei az 5. 
évfolyam végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 
környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 
Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 
hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 
Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó 
szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 
következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 
belátása. 
A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak betartása. 
A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 
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6. évfolyam 
 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a település, a települést 
meghatározó épületek, a közlekedési infrastruktúra, a lakás, lakókörnyezet áll. A tanórai modellezési, 
makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről szerzett tapasztalatait rendszerezi, 
megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot, a 
településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket. Felismeri a közlekedési 
hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak 
életminőségében. Eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket, 
modelleket készít, melyen keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, egymással 
való kapcsolatát, az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot, a legfontosabb karbantartási, 
állagmegóvási munkákat. Az információgyűjtés, tervezés során lehetőség van különböző digitális 
eszközök, alkalmazások, például tervezőprogramok használatára. 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információt szerez a felhasznált anyagok 
tulajdonságairól. Anyagválasztásnál értékeli a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság 
szempontja szerint. 

Tevékenységét irányítással tervezi. Terveit szóban, rajzban megosztja. A terv szerinti lépések 
megtartásával, külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Érti a forma és funkció összefüggéseit, 
ajánlat mentén választ szerszámot, eszközt. A szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével 
használja. A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában tevékenykedik, a szabályokat 
betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök 
használatának szükségességével. A csoportban feladata szerint dolgozik, segítséget kér, segítséget ad. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti a 
munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Megadott szempontok szerint környezetét jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések 
közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri azok múltbéli és a jelenben tapasztalható 
megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton közelít. A 
problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 

Érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt hatásáról. 
Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri. Döntésén 
segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az alkalmazást. Ismeri 
az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok környezeti hatását. Ismeri az 
emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális problémákat és a lokális felelősségre épülő 
tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén segítséget 
kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. Ismeri a csoportmunka 
kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. Részfeladatait pontosan, felelősséggel 
végzi. 
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Ismeri az egyes foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben. 

A 6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Modell- és makettépítés technológiái 6 
Település – a település kialakulása, településtípusok 3 
Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 4 
Közterek, közösségi terek, középületek 4 
Közlekedés – közlekedés egykor és ma 4 
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 
helyiségek 

4 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 4 
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 
munkák 

3 

Komplex modell- és makettkészítés 5 
Összes óraszám: 36 

 

Témakör: Modell- és makettépítés technológiái 
Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 
 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit; 
 felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 
 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 
 alkalmazza a vetületi ábrázolást. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megismeri a méretmegadás elemeit; 
 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 
 ismeri a vetületi ábrázolást; 
 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a modellezés során 

felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, 
fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 
 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 
 A modell és a makett közötti különbségtétel 
 A mérés célja, fontossága 
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 Mérőeszközök alkalmazása 
 Mérés milliméteres pontossággal 
 Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 
 Méretmegadás elemei, szabályai 
 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, nagyítás jelentősége 
 Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 
 A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, műanyag, fém, textil, agyag vagy egyéb 

képlékeny anyag) tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 
(szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján) 

 Különböző profilok, szerkezetek építése, terhelési próba végzése 
 Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez szükséges technológiák, szerszámok 

megismerése, célszerű, balesetmentes használatuk elsajátítása 

Fogalmak 
modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták, 
méretszám, méretarány, kicsinyítés, nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó 
technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok szerint, azonosságok, különbségek 

megfogalmazása, a modell-, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése 
 A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki 

rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és az ábra közötti 
kapcsolat, megfelelés azonosítása 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 
 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása 
 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel geometrikus 

testekről 
 A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok néhány tulajdonságának megismerése 

egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 
 A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető műveletek megismerése, gyakorlása 
 Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 
 Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, terhelhetőségük vizsgálata 

Témakör: Település – a település kialakulása, településtípusok 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 
 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat, 

különbségeket fogalmaz meg; 
 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 
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 ismereteket gyűjt a saját településéről; 
 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 
 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 
 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 
 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 
 A települések kialakulása 
 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás) kötődő lakó- és 

gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása 
 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése 
 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 
  Lakóépületek típusai 
 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

Fogalmak 
lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, városodás, urbanizáció, ház (családi 
ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, alaprajz, 
homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes 

lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 
 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett méretarányának 

meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 
lakóépületek jellegének meghatározása 

 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően 
 A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése 
 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

Témakör: Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja szerint. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 
 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 
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 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 
 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 
 modellezi a lakóépületek környezetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának felismeréséhez 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 
 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségének 

értelmezése 
 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, 

összehasonlítása 
 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, építőanyagainak 

tanulmányozása, elemzése 
 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, elrendezése –, a 

használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 
 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 
 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 
 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok feltárása, 

elemzése 
 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

Fogalmak 
építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes (szoláris) 
energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, pala, cserép, 
beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, panel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a felhasznált 

anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása 
 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési szempontok 

szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 
 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása 

Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket; 
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 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, interneten 
elérhető térképek, fényképek alapján; 

 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 
 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 
 csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 
 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a településtípusok 

(épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 
 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 
 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 Településmakett készítése 

Fogalmak 
középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító tényezők 

tanulmányozása. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés 
 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal 
 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével, 

megépítésével 
 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés 

lehetőségeinek megbeszélése 

Témakör: Közlekedés – közlekedés egykor és ma 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, fejlődésében, 

a település lakóinak életminőségében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti összefüggések 

felismerése 
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 Szabálykövető magatartás fejlesztése 
 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése 
 A vízi és a légi közlekedés 
 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – információgyűjtés, -

rendszerezés 
 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz 
 Közlekedésbiztonsági ismeretek 
 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák 
 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten 

Fogalmak 
jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése 

 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 
 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, jelentős 

feltalálókról, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk megosztása 
 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való kiegészítése – 

például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 
 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú család számára; 
 berendezett lakásmakettet készít; 
 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, 

egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
 Az elvont gondolkodás fejlesztése 
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének felismerése (feladat 

– anyag – technológia) 
 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat felismerése, elemzése  
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal 
 A lakásalaprajz jellemzői 
 A lakás helyiségeinek csoportosítása 
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 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 
 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége, szerepe 
 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

Fogalmak 
alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási és higiénés 
terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 
 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok megfogalmazása, 
szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás 
segítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével 

készíti el és osztja meg. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 
 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 
 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 
 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 
 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése során; 
 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot; 
 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a lakberendezésben; 
 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 
 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 
 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai 

szempontjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Ok-okozati összefüggések felismerése 
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése 
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése 

során 

629



 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 
 Ízlés formálása 
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 
 A lakás berendezésének jellemzői 
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel 
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a tevékenységek 

közötti kapcsolat felismerése 
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése 
 Bútortörténet 
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 
 A berendezés szerepe a téralakításban 
 A lakberendezés modellezése 
 A munkavégzés ergonómiája 
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 
 A konyha ergonomikus berendezése 
 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 
funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás eszközei, 
helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és tároló bútorok, 
bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus terhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 

prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek elemzése 
meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az anyagok és minták, 
a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről 

 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség szerint 3D-s 
lakberendező program segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a kialakítás, 
berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes munkavégzés, a 
helyes ülés gyakorlása 

Témakör: Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák 
Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítéséről, 

működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti szempontokat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 
 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során 
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 
 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkákról 
 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 
 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során 
 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem összefüggéseinek 

felismertetése 
 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb munkálatokhoz 

szakembert kell hívni 
 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 
állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer, 
környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 

munkákról 
 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például: bútorok 

megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, lakástextíliák 
gondozása stb. 

 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás, balesetveszély 
szempontjai szerint 

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási szabályok 
megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A tanulók 
szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző feladatait 

TÉMAKÖR: Komplex modell- és makettkészítés 
Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények  
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározásában; 
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram segítségével 

készíti el és osztja meg; 
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes és 

mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 
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 terveit szóban, rajzban megosztja;
 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja;
 a munkavégzési szabályokat betartja;
 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának szükségességét;
 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja;
 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad;
 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit.

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
 A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése
 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése
 Kreativitás fejlesztése
 Különböző épületek vagy településrészlet modellezése helyszínrajzok, fényképek alapján
 Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján csoportmunkában

Fogalmak 
az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
 A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység során

 A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy településrészlet makettje a
rendelkezésre álló anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, lakókörnyezethez
kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 tanuló 
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták megmunkálásához 
szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik. 

A fejlesztés várt 
eredményei az 6. 
évfolyam végén 

Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a 
környezetátalakító tevékenységgel járó felelősség belátása. 

Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő 
munkatevékenységekről. 

Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, 
eszközök szakszerű, biztonságos használata. 

Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 

Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a 
hibák felismerése, a javítás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó 
szükségletek felismerése, a tevékenységek és beavatkozások 
következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal járó felelősség 
belátása. 

A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, 
környezettudatossá, takarékossá és célszerűvé válása. 
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A tömegközlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása. 

A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 

Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. 
Útvonalterv olvasása, készítése. 
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Digitális kultúra 
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 
tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 
elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. 
Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 
korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai 
tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez 
természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani 
hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, 
szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 
különösen a kommunikációs eszközök használatát. 
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 
Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti 
a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 
gondolkodását. 
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 
alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 
felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő 
kommunikációs stílus kialakítását.  
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális 
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 
melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő 
bemutatására. 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 
munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő 
élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
 
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 
témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 
tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 
feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 
ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 
felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 
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hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást 
jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 
tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 
képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 
alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 
A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 
gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több célprogram 
megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási és a 
multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 
szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a 
tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 
amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 
célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 
problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 
kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 
technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 
tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek 
során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos 
részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a 
megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban 
digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 
szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 
digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 
gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában 
blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt 
biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: 
használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 
futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 
programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz 
nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 
ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és mobilkommunikációs 
eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas 
alakítását, és  
szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját 
mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell 
helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és 
vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és 
elfogadására. 
 
5–6. évfolyam 

 
Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, gyakran digitális 
eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen 
használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  
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A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a digitális 
kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai ismeretekre, a 
diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az 
ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen a 
tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő megoldása. 
A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 
blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló 
eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének jártasságát 
kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell 
helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus 
megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 
 
A témakörök áttekintő táblázata: 
 

 Kerettanterv 
alapján 
órakeret 

5-6.évfolyamra 
( 95 % ) 

Helyi tanterv 
5. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Helyi tanterv 
6. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és 
blokkprogramozás 

14 5 9 

Online kommunikáció 5 3 2 
Robotika 11 4 7 

Szövegszerkesztés 12 8 4 
Bemutatókészítés 8 4 4 

Multimédiás elemek 
készítése 

8 4 4 

Az információs társadalom, 
e-Világ 

6 
4 2 

A digitális eszközök 
használata 

4 2 2 

összesen: 68 34 34 
Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

4 2 2 

összesen: 72 36 36 
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5. évfolyam 
 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Algoritmizálás és blokkprogramozás Órakeret: 
5 óra 

Tanulói ismeretek: 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold 
különböző feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a 
közös álláspont kialakításában. 
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül 
azokat, amelyek az adott probléma megoldásához szükségesek. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az 
adott, egyszerű tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és 
néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, 
megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során 
tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó 
cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, 
értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható 
kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba 
esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. 
Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, 
történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más 
eszközzel. 
 

Tanulási eredmények: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 
 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 
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A fejlesztés várt 
eredményei: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 
eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 
 ismeri a kódolás eszközeit; 
 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

 
 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

Hétköznapi tevékenységek és 
információáramlási folyamatok algoritmusának 
elemzése, tervezése 
A problémamegoldáshoz tartozó 
algoritmuselemek megismerése; algoritmus 
leírásának módja 
Nem számítógéppel megoldandó feladatok 
algoritmizálása 
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok 
és az eredmények kapcsolata 
A programozás építőkockái 
Számok és szöveges adatok 
A program megtervezése, kódolása 
Tesztelés, elemzés 

Az algoritmizálás nem számítógépes 
megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 
élmények szerzése 
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő 
blokkprogramozási feladatok megoldása 
Változók használatát igénylő folyamatok 
programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 
szélsőséges bemeneti értékek esetén 
Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat 
elkészítése a részfeladatok megoldásával és 
összeállításával 
Jól részekre bontható projektfeladat megoldása 
páros vagy csoportmunkában 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, 
kimenet, problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, 
elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti 
finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, 
hibajavítás 

 

Témakör: Online kommunikáció 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Online kommunikáció 
Órakeret: 
3 óra 

Tanulói ismeretek: 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold 
különböző feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a 
közös álláspont kialakításában. 
Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció 
lehetőségeit a digitális környezetben; 
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai 
vonatkozásait; 
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú 
felhasználásával kapcsolatban 

Tanulási eredmények: 
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító 
lehetőségeket; 
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 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 
felhőszolgáltatásokat. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a 
családi és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 
 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek 
megismerése, értelmes, interaktív használatának 
fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 
megismerése. 
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének 
kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének 
igénye. 
Online kommunikációs csatornák önálló 
használata, online kapcsolattartás 
Etikus és hatékony online kommunikáció a 
csoportmunka érdekében 
Online identitás védelmében teendő lépések, 
használható eszközök 
Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások 
használatával 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 
csevegőprogram használata az elektronikus 
kommunikáció szabályainak betartásával 
Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai 
élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 
csoportmunka érdekében 
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 
használata az online kommunikációs 
alkalmazásokban 
Személyes adatok, az iskolai élethez és más 
tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 
tárolása és megosztása a családi és az iskolai 
környezet elektronikus szolgáltatásai, 
felhőszolgáltatások segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 
 

 

Témakör: Robotika 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Robotika 
Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az 
adott, egyszerű tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és 
néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, 
megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 
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Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során 
tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó 
cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, 
értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható 
kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba 
esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. 
Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, 
történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más 
eszközzel. 

Tanulási eredmények: 
ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek 
megismerése, értelmes, interaktív használatának 
fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 
megismerése. 
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének 
kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének 
igénye. 
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 
Algoritmus készítése lépésekre bontással 
Algoritmusok megvalósítása, modellezése 
egyszerű eszközök segítségével 
A gyakorlati életből vett egyszerű problémák 
megoldása algoritmusok segítségével 
Robotvezérlési alapfogalmak 
Az együttműködési készség fejlesztése 
csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 
során 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása 
blokkprogramozás segítségével 
Geometrikus ábrák útján mozgó robot 
programozása 
Robotika ötlet offline. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

robot, vezérlés, elágazás, ciklus 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szövegszerkesztés Órakeret: 
8 óra 

Tanulói ismeretek: 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói 
segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz; 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 
dokumentumokat  
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 
készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó 
alapelveket; 
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. 
 

Tanulási eredmények: 

 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. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 
dokumentumokat. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, 
átalakítása, formázása. Objektumok szövegben 
való elhelyezése. Összetett dokumentum 
készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. 
Digitális képek alakítása, formázása. 
Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és 
bekezdésformátumok elemzése 
Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok 
elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 
napirend, menü 
Képeket, ábrákat, különböző karakter- és 
bekezdésformázással készült szövegeket, 
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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 
 

szimbólumokat tartalmazó dokumentumok 
készítése, például termékismertetők, címkék 
Részletes feladatleírás alapján dokumentumok 
önálló szerkesztése 
Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott 
tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 
szöveges dokumentum készítése projektmunka 
keretében, például fogalmazás készítése vagy egy 
földrajzi terület bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, 
szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, 
karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, 
helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 
információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

 

Témakör: Bemutatókészítés 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Bemutatókészítés 
Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 
dokumentumokat; 
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 
készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó 
alapelveket; 
Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 
hivatkozás szabályaival. 

Tanulási eredmények: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 
multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 
dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 
vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 
hivatkozás szabályaival. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 
multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 
dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 
vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 
hivatkozás szabályaival. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek 
megismerése, értelmes, interaktív használatának 
fejlesztése. 
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok 
megismerése. 
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének 
kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése.  
A saját képességek és műveltség fejlesztésének 
igénye. 
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 

Minta alapján bemutató létrehozása, 
paramétereinek beállítása 
Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 
Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális 
kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 
Bemutató készítése projektmunkában végzett 
tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az 
információforrások etikus használatával 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 
lényegkiemelés, információforrások etikus felhasználása 

 

Témakör: Multimédiás elemek készítése 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Multimédiás elemek készítése Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális 
tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás 
kiválasztására. 
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával 
kapcsolatban. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással 
készített produktumot, személyes véleményét megfogalmazza; 
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, 
dokumentumot hoz létre; 
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

Tanulási eredmények:  digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
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 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
Feladatleírás, illetve minta alapján 
rasztergrafikus ábra létrehozása, 
összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 
különböző típusú dokumentumokba 
Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang 
és video digitális rögzítése 
Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, 
kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 
retusálás, képméret változtatása, 
transzformációk 
Más tantárgyaknál felmerülő problémák 
megoldása grafikai programmal: ábrák 
készítése, képek, fotók szerkesztése 
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének 
kialakítása. 
Kommunikáció fejlesztése. 

  
Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása 
digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához 
kapcsolódó témában 
A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, 
feldolgozása páros és kiscsoportos munkaformában 
A saját eszközzel készített képből, videóból 
képrészlet kivágása prezentációhoz való 
felhasználás céljából 
Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális 
képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 
feldolgozáshoz szükséges 
Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő 
programban rajzeszközökkel ábrakészítés más 
tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

rajz, rajzeszközök; kép, hang, video digitális rögzítése; digitalizáló eszköz, 
képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret 
változtatása 

 

Témakör: Az információs társadalom, e-Világ 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az információs társadalom, e-Világ Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy 
kapott információk helyességéről. 
Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és 
felhasználja azt. 
Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a 
kapott információkat felhasználja napi tevékenysége során; 
Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok 
létrehozására; 
Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

Tanulási eredmények: 
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül; 
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 
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 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 
felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, 

kulturális hatásait. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Az informatikai biztonsággal kapcsolatos 
ismeretekmegértése. 
Az adatvédelem érdekében alkalmazható 
lehetőségek megértése. 
Az informatikai eszközök etikus használatára 
vonatkozó szabályok megértése. 
Az információforrások feltüntetése a 
dokumentumokban. 
Az információ szerepe a modern társadalomban 
Információkeresési technikák, stratégiák 
Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai 
problémák 
 

  
Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és 
baráti címzettnek 
Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, 
mások hozzászólásának értékelése 
A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus 
kommunikációs szabályok értékelése 
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában 
felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot 
szavatoló beállítások megismerése, használata 
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi 
portálokon, keresőmotorok használata közben 
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, 
személyes profilokról 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; 
adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A digitális eszközök használata Órakeret: 
2 óra 

Tanulói ismeretek: 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális 
tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás 
kiválasztására.  
Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 
Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 
felhőszolgáltatásokat 
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával 
kapcsolatban. 
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, 
applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány érvet 
választásával kapcsolatosan; 
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Tanulási eredmények: 

 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 fejlesztés várt 
eredményei: 

 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. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 
hatásai 
Az informatikai eszközök működési elveinek 
megismerése és használata 
Az informatikai eszközök be- és kiviteli 
perifériái, a háttértárak, továbbá a 
kommunikációs eszközök. A felhasználás 
szempontjából fontos működési elvek és 
paraméterek 
Az informatikai eszközök, mobileszközök 
operációs rendszerei 
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 
felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási 
területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 
jogosultságok szerepe, kezelése 
Állományok tárolása, kezelése és megosztása a 
felhőben 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása 
projektfeladatokban 
Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 
állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson 
keresztül 
Projektfeladathoz kacsolódóan használandó 
perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, 
háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, 
mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, 
jogosultságok, etikus információkezelés 

 

Minimum követelmények: 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

 Ismerje a számítógép üzemeltetési rendjét, egészség és baleset védelmi 
követelményeket. 

 Tudjon egyszerű grafikai elemeket használni egy grafikus programban. 
 Tudjon használni egy egyszerű szövegszerkesztő program 

alapfunkcióit. 
 Tudjon egy gyereknek szóló programozási nyelv alaputasításaival 

feladatot végezni. 
 Tudjon megadott szempontok szerint információt keresni.  
 Ismerje az adatvédelmi lehetőségeket. 
 Tudjon az iskolai könyvtárban forrásokat megtalálni. 
 Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat 

váltani, fájlt keresni. 
 Tudjon mappát másolni, mozgatni, létrehozni és törölni; ismerje az 

informatikai környezetben való munkavégzés alapszabályait. 
 Tudjon adatokat táblázatba rendezni. 
 Legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére. 

 

  

647



6. évfolyam 
 

 kerettanterv 
alapján 
órakeret 

5-6.évfolyamra 
( 95 % ) 

helyi tanterv 
5. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

helyi tanterv 
6. évfolyam 
órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és 
blokkprogramozás 

14  9 

Online kommunikáció 5 3 2 
Robotika 11 4 7 

Szövegszerkesztés 12 8 4 
Bemutatókészítés 8 4 4 

Multimédiás elemek 
készítése 

8 4 4 

Az információs társadalom, 
e-Világ 

6 
4 2 

A digitális eszközök 
használata 

4 
2 2 

összesen: 68 34 34 
Ismétlés, számonkérés 
Szabad órakeret (5 %) 

4 2 2 

összesen: 72 36 36 
 

Témakör: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Algoritmizálás és blokkprogramozás Órakeret: 
9 óra 

Tanulói ismeretek: 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold 
különböző feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a 
közös álláspont kialakításában. 
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül 
azokat, amelyek az adott probléma megoldásához szükségesek. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az 
adott, egyszerű tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és 
néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, 
megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 
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Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során 
tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó 
cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, 
értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható 
kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba 
esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. 
Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, 
történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más 
eszközzel. 

Tanulási eredmények: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 
 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 
 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás 

és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven; 
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 
eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 
 ismeri a kódolás eszközeit; 
 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
Hétköznapi tevékenységek és 
információáramlási folyamatok algoritmusának 
elemzése, tervezése 
A problémamegoldáshoz tartozó 
algoritmuselemek megismerése; algoritmus 
leírásának módja 
Nem számítógéppel megoldandó feladatok 
algoritmizálása 
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok 
és az eredmények kapcsolata 
A programozás építőkockái 
Számok és szöveges adatok 
A program megtervezése, kódolása 
Tesztelés, elemzés 
Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű 
algoritmusok tervezése az alulról felfelé 

Az algoritmizálás nem számítógépes 
megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 
élmények szerzése 
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő 
blokkprogramozási feladatok megoldása 
Változók használatát igénylő folyamatok 
programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 
szélsőséges bemeneti értékek esetén 
Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat 
elkészítése a részfeladatok megoldásával és 
összeállításával 
Jól részekre bontható projektfeladat megoldása 
páros vagy csoportmunkában  
Mozgások vezérlése valós és szimulált 
környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 
Objektum tulajdonságának és viselkedésének 
beállítását igénylő feladat megoldása 
blokkprogramozási környezetben 
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építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei 
alapján 
A vezérlési szerkezetek megfelelői egy 
programozási környezetben 
Elágazások, feltételek kezelése; többirányú 
elágazás; ciklusok fajtái 
Animáció, grafika programozása 
 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, 
kimenet, problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, 
elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti 
finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, 
hibajavítás 

 

Témakör: Online kommunikáció 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Online kommunikáció 

Órakeret: 
2 óra 

Tanulói ismeretek: 

Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és 
az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  
Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 
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. 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 
Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold 
különböző feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a 
közös álláspont kialakításában. 

Tanulási eredmények: 

 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. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a 
családi és az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
Online kommunikációs csatornák önálló 
használata, online kapcsolattartás 
Etikus és hatékony online kommunikáció a 
csoportmunka érdekében 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 
csevegőprogram használata az elektronikus 
kommunikáció szabályainak betartásával 
Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai 
élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 
csoportmunka érdekében 
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Online identitás védelmében teendő lépések, 
használható eszközök 
Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások 
használatával 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 
használata az online kommunikációs 
alkalmazásokban 
Személyes adatok, az iskolai élethez és más 
tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok 
tárolása és megosztása a családi és az iskolai 
környezet elektronikus szolgáltatásai, 
felhőszolgáltatások segítségével 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

 

Témakör: Robotika 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél Robotika 

Órakeret: 
7 óra 

Tanulói ismeretek: 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az 
adott, egyszerű tevékenységsorokat; 
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és 
néhány egyszerű esetben módosítja azokat. 
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, 
megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja; 
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során 
tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben végrehajtandó 
cselekvést; 
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, 
értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható 
kimenetelét; 
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba 
esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. 
Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, 
történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel 

Tanulási eredmények: 
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása 
blokkprogramozás segítségével 
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Algoritmus készítése lépésekre bontással 
Algoritmusok megvalósítása, modellezése 
egyszerű eszközök segítségével 
A gyakorlati életből vett egyszerű problémák 
megoldása algoritmusok segítségével 
Robotvezérlési alapfogalmak 
Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása 
blokkprogramozással  
Az együttműködési készség fejlesztése 
csoportos feladatmegoldások és projektmunkák 
során 

Blokkprogramozás használatával az események és 
azok kezelésének megismerése egyszerű játékok 
készítése kapcsán 
Robotok vezérlése blokkprogramozással 
Geometrikus ábrák útján mozgó robot 
programozása 
A környezeti akadályokra reagáló robot 
programozása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, 
ciklus 

 

Témakör: Szövegszerkesztés 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Szövegszerkesztés 
Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói 
segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz; 
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;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. 
 

Tanulási eredmények: 

 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. 
 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 
multimédiás dokumentumokat. 

652



Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
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 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és 
bekezdésformátumok elemzése 
Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok 
elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 
napirend, menü 
Képeket, ábrákat, különböző karakter- és 
bekezdésformázással készült szövegeket, 
szimbólumokat tartalmazó dokumentumok 
készítése, például termékismertetők, címkék 
Részletes feladatleírás alapján dokumentumok 
önálló szerkesztése 
Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott 
tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 
szöveges dokumentum készítése projektmunka 
keretében, például fogalmazás készítése vagy egy 
földrajzi terület bemutatása 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, 
szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, 
karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, 
helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 
információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

 

Témakör: Bemutatókészítés 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Bemutatókészítés 
Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

Tanulási eredmények: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 
multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 
dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 
vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van 
a hivatkozás szabályaival 
 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy 
multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás 
dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára 
vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van 
a hivatkozás szabályaival. 
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Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
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 

Minta alapján bemutató létrehozása, 
paramétereinek beállítása 
Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 
Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális 
kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 
Bemutató készítése projektmunkában végzett 
tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 
megfelelő szerkezet kialakításával, az 
információforrások etikus használatával 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, 
lényegkiemelés, információforrások etikus felhasználása 

 

Témakör: Multimédiás elemek készítése 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Multimédiás elemek készítése 
Órakeret: 
4 óra 

Tanulói ismeretek: 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális 
tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás 
kiválasztására. 
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával 
kapcsolatban. 
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, 
megvalósított eljárásokat; 
Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással 
készített produktumot, személyes véleményét megfogalmazza; 
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, 
dokumentumot hoz létre; 
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

Tanulási eredmények: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát 
készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban 
rajzeszközökkel ábrát készít. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és 
videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

654



  
Feladatleírás, illetve minta alapján 
rasztergrafikus ábra létrehozása, 
összehasonlítása, szerkesztése és illesztése 
különböző típusú dokumentumokba 
Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang 
és video digitális rögzítése 
Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, 
kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, 
retusálás, képméret változtatása, 
transzformációk 
Más tantárgyaknál felmerülő problémák 
megoldása grafikai programmal: ábrák 
készítése, képek, fotók szerkesztése 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása 
digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához 
kapcsolódó témában 
A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, 
feldolgozása páros és kiscsoportos munkaformában 
A saját eszközzel készített képből, videóból 
képrészlet kivágása prezentációhoz való 
felhasználás céljából 
Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális 
képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 
feldolgozáshoz szükséges 
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más 
tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 
Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő 
programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához 
kapcsolódó témában 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; 
adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

 

Témakör: Az információs társadalom, e-Világ 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az információs társadalom, e-Világ 
Órakeret: 
2 óra 

Tanulói ismeretek: 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy 
kapott információk helyességéről. 
Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és 
felhasználja azt. 
Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a 
kapott információkat felhasználja napi tevékenysége során; 
Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok 
létrehozására; 
Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt 

Tanulási eredmények: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 
 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen 

tölti ki; 
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség 

esetén segítséget kér. 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, 

környezeti, kulturális hatásait. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 
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Az információ szerepe a modern társadalomban 
Információkeresési technikák, stratégiák 
Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai 
problémák 
Az informatikai eszközök használatának 
következményei a személyiségre és az 
egészségre vonatkozóan 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és 
baráti címzettnek 
Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, 
mások hozzászólásának értékelése 
A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus 
kommunikációs szabályok értékelése 
Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában 
felmerülő problémák megismerése, valamint az 
ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot 
szavatoló beállítások megismerése, használata 
Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi 
portálokon, keresőmotorok használata közben 
rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, 
személyes profilokról 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; 
adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől való függőség 

 

Témakör: A digitális eszközök használata 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A digitális eszközök használata Órakeret: 
2 óra 

Tanulói ismeretek: 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális 
tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális alkalmazás 
kiválasztására.  
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával 
kapcsolatban. 
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, 
applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány érvet 
választásával kapcsolatosan; 

Tanulási eredmények: 

 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; 

A fejlesztés várt 
eredményei: 

 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. 

Fejlesztési feladatok: Tevékenységek: 

  
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt 
hatásai 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása 
projektfeladatokban 
Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 
állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 
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Az informatikai eszközök működési elveinek 
megismerése és használata 
Az informatikai eszközök be- és kiviteli 
perifériái, a háttértárak, továbbá a 
kommunikációs eszközök. A felhasználás 
szempontjából fontos működési elvek és 
paraméterek 
Az informatikai eszközök, mobileszközök 
operációs rendszerei 
Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a 
felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási 
területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 
jogosultságok szerepe, kezelése 
Állományok tárolása, kezelése és megosztása a 
felhőben 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson 
keresztül 
Projektfeladathoz kapcsolódóan használandó 
perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak: 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, 
háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, 
mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, 
jogosultságok, etikus információkezelés 

 

Minimum követelmények: 

A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 
végén 

 Tudjon szöveget karakter szinten formázni és egyszerű dokumentumot 
készíteni. 

 Ismerje egy bemutatókészítő-program egyszerű lehetőségeit, tudjon 
rövid bemutatót készíteni. 

 Tudjon használni néhány közhasznú információforrást. 
 Tudjon webhelyekre látogatni, és ott adott információt megkeresni. 
 Küldjön és fogadjon elektronikus leveleket. 
 Legyen képes egyszerű, hétköznapi algoritmusokat értelmezni, illetve 
 végrehajtani. 
 Tudjon eligazodni az iskolai könyvtár szabadpolcos állományában. 

Tudja, hogy milyen könyvtári szolgáltatásokat nyújt az iskolai 
könyvtár.  

 Tudjon irányítással információt keresni a segédkönyvekben és helyi 
adatbázisban.  

 Legyen képes megkülönböztetni a főbb könyvtári médiumokat. 
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Testnevelés 
Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú 
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képesség-összetevők 
fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori sajátosságainak 
figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó mozgástartalmakon keresztül – a tanulási, 
nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a Nat kompetenciarendszerében realizálja az Európai 
Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők 
rendszerében a szomatikus egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok 
minősége.  

A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és taktikák 
rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a széles spektrumú 
koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális képességek differenciált 
fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos gyakorláson keresztül történik, 
majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A 
mozgástanulás folyamatában fontos szerepet kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések 
ismertetése, mely elősegíti a mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez 
igazodó, egyre összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  

A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók tovább bővítik 
az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen mozgástapasztalattal szoros 
kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul bennük a különböző mozgásformák 
egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű anatómiai, edzéselméleti 
törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a baleset-megelőzés, a biztonságos 
sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi higiéniai tevékenységeket igyekeznek 
mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel párhuzamosan a XXI. századi életforma 
stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat (pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A 
tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a 
mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, 
az élményalapú tananyag-feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó 
összetételű, képességű heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz 
való alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába foglalja. 
Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelés célját 
valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés asszertív eszközeit 
kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai küzdősportokra jellemző technikák 
végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű 
mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, mások tanári irányítás mellett, a legnagyobb 
mozgásbiztonság elérésére törekedve, a balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 

A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók kommunikációs 
kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű gyakorlásban kihat a diákok közötti 
kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős 
attitűdformáló erőt jelentenek.   

A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az induktív 
jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó képességeket fejlesztik. A 
tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti az önismeretet, az önelfogadás 
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képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a pedagógus általi előremutató formatív 
visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a 
tanulók saját készség- és képességszintű erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a 
képességek tanári segítséggel tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó 
szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza 
szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 

Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának hatékony 
segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen támogatják. Ezzel a 
tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk pozitív hatást. Az 
egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a szabad levegőn, a 
természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki jóllétet erősítő hatását, ami pozitív 
irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul 
a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 
fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 
tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult 
kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási 
formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző 
mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős 
befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex 
kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat 
meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező 
és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 
általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az 
erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a 
kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni 
gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 
metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 
mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé 
válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, hogy a 
korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-tanulási 
folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés és produktivitás 
‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A digitális kompetencia a 
testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a 
mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő 
megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses 
tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 
komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 
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tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 
lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, 
tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik 
a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a 
kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 
kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 
egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés kiterjed 
a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és tanításának 
jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos szerepet játszó 
együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás 
élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és 
egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az iskola a 
kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok megismerésének egyik 
helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a 
sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a kompetenciáknak 
az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékenységében is értékesnek tartsa a 
testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre 
(pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a 
tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt 
támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért 
eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés a tanuló 
ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását fejlesztve teszi képessé 
az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevékenység hozzájárul a 
munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, 
felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a 
bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a 
vállalkozáshoz szükséges kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az 
önállóságot igénylő, döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés 
során is hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 
keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - amelyen egészségi 
állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent teljesítőképességű tanulók vesznek részt 
– a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan 
figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési feladatokat. Ezekhez a fejlesztési 
feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára épülő 
tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való megjelenését a 
kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő 
arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt 
tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés 
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specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a 
területen érintett tanulókra vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel 
kapcsolatos órakeret meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő 
szövege. 

Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált gyakorlatok tudatos 
végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése érdekében tudatosan alkalmazzák a 
szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során kiemelten jelenik meg a kontrollált légzés, a 
pulzusszámlálás és a relaxáció. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a különböző 
sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló önmagához mért fejlődése. 
A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontérték-táblázatok, számszerűsített vagy 
grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és teszteken elért eredmények mellett legalább 
olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 

 

5. évfolyam 
 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző különbségek még 
nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt ütemű megnyúlási szakasz 
közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési szakaszban járnak. A két nem 
terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú alapokra építkezve, eredményesen 
tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük 
igen jelentős, figyelmük, koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább 
segíti a pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a törzs 
általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség kezdetben játékos 
formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az intenzív anaerob 
munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten fejleszthető a ritmusérzék, az 
egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a nyílt jellegű mozgásformákban 
megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a 
technikai képzés mellett megjelennek az emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei 
(add és fuss; szélességi és mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra 
is hangsúlyos szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 
mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az időszakban a 
dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a rendszeres gyakoroltatás, ezzel 
is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a sportági 
képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos mozgásformákon 
keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok mozgástechnikáihoz 
hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai küzdősport, a birkózás, a judo és a karate 
mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális képességfejlesztő hatásai elsősorban az 
erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében érezhetők, valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a 
hasizmok erősítése terén, valamint a gerinc egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. 
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A karate lazító és nyújtó gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag ízületi 
mozgástartományának növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 
koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó reakciók 
miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, a 
mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági mozgásanyag 
tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló személyisége, 
hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az önuralom és akaraterő próbája 
elé állítja a tanulót. 

Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a hosszú 
távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a versengésen alapuló 
mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs elemekben gazdag, a társak eltérő 
képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét prioritásként kezelő viselkedésmintákkal ‒ 
kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. Oktatásmódszertani szempontból a tanórák jelentős részét 
a mozgásos tartalmak bemutatásán, bemutattatásán alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt 
oktatási stratégiák jellemzik, de megjelennek már az indirekt módszertani elemek is. 

A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett ‒ 
elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális aerob terhelést 
biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező hatásúak. A testnevelési 
játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását szolgáló szabadidős és 
sportjátékokkal is. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 
− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, időbeli, 

dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 
− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 
− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 
készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes a 
változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 
irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 
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− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, ezt 
tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 
viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 
− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 
− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rendszeresen 

fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 
− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehajtását; 
− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, rendezetten 

és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
 

Az 5. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 180 óra 

Iskolánkban minden osztály évi 36 órán vesz részt úszás órán, félévente heti 2 órán. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

S.sz. Témakör neve Javasolt óraszám 
I. Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 16 
II. Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 
III. Torna jellegű feladatmegoldások 23 
IV. Sportjátékok 35 
V. Testnevelési és népi játékok 17 
VI. Önvédelmi és küzdősportok 16 
VII. Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 14 
VIII. Úszás 36 

Összes óraszám: 180 
 

A gyógytestnevelést iskolánkban nem a testnevelés órák terhére, hanem a szakmai szolgáltató 
által biztosított szakember végzi a tanítási órák utáni időszakban. 

 

  

663



I. TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 
 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése 
 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 
 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 
 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 
 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 
 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 
 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 
 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 
 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 
 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 
tényezők szerinti beazonosítása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 
segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 
 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése 
 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 
 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 

FOGALMAK 
menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, szóban 
közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, 
izomláz, keringésfokozás 

Továbbhaladás követelményei: 

− végezzen tervezetten, rendezetten és rendszeresen a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat 

− legyen képes megnevezni és bemutatni egyszerű relaxációs gyakorlatokat 
− tudatosan építse be a mindennapi sporttevékenységébe a korrekciós gyakorlatokat 
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− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében kezdeményezzen önállóan 
is ilyen tevékenységet 

II. TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 

m hosszan 
 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 
 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással 

időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 
 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 
 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás 
labda, sípoló rakéta) 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 
4–10 lépés nekifutásból 

 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, 
átlépő, hasmánt technikával 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 
 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 
 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 

FOGALMAK 
elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, átlépő 
technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, 
hasmánt technika 

A továbbhaladás követelményei: 

− legyen képes a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 
használni 

− rendszeresen mozogjon ellenőrzött tevékenység keretében: edz, sportol a szabad levegőn, 
egyúttal tudatosan készüljön fel az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 
közben 

− végezzen tervezetten, rendezetten és rendszeresen a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat 

− mutasson eltérést a futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként –  a vágta- és a tartós 
futás közben 

− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 
számára megfelelő – technikáit 
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III. TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) 
további fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 
 A cselekvési biztonság növelése 
 Segítségadás tanítása, tanulása 
 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására 
 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 
 Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 
 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, 

ugrások, fordulatok – kivitelezése 
 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző 

kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak merevítő 
gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 
mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 
 Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 
 Fejállás 
 Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan 
 Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 
 Repülő gurulóátfordulás 
 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  
 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 Ugrószekrényen: 

 Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás 
 Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, valamint 

leterpesztés 
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 Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 
 Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás 
 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 
 Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

FOGALMAK 
függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, homorított leugrás, érintőjárás, 
hármaslépés, fellendülés, ellendülés, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás 

A továbbhaladás követelményei: 

− végezzen tervezetten, rendezetten és rendszeresen a biomechanikailag helyes testtartás 
kialakítását elősegítő gyakorlatokat 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan építse be a korrekciós gyakorlatokat 
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében kezdeményezzen önállóan 

is ilyen tevékenysége 
− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejlessze esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét 

− segítségadással legyen képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére 

 

IV. TÉMAKÖR:  Sportjátékok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Két választott, valamint egy szabadidős sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és 

alaptaktikai elemeinek, szabályainak elsajátítása 
 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 
 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 
 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 
 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 
gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 
alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre 
épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) 
megismerése, gyakorlása 
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1. Kézilabda 
 A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-
leérkezések elsajátítása 

 Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző 
irányokból 

 Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs gyakorlatokban 
(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

 Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 
 Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről 
 Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a 

büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok 
betartására 

 A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése 
 A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező 

labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 
 

2. Labdarúgás 
 

● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, 
megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a játék 
folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és levegőben 
érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok 
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a futással 

megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával 
● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás gyakorlási 

helyzetekben 
● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a 

támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés) 
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben 
● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó szerepeinek 

gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda méretének, 
anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a védő 
játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, 

kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 
 

 
3. szabadidős sportjáték 
 

 
Kosárlabda 
● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 
leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb játékszituációkban 
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● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, együtemű 
megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, sarkazás, 
labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása megadott 
feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes tolt 
átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó társnak (páros 
és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos labdavezetésből és 
társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának ismerete, gyakorlati elsajátítása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával, indulási 
joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros lefutás, 
hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  
● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel történő 

szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

 
 
FOGALMAK 
kétszer indulás, lépéshiba, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, 
fektetett dobás, labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, 
alakzattartásos passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, 
területvédekezés, emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, labdahúzás és -lövés, 
kapuelőtér 

A továbbhaladás követelményei: 

− legyen képes a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 
használni 

− rendelkezzen egészséges versenyszellemmel, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett legyen 
képes a játékvezetésre 

− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és 
taktikai elemeket 

− mutasson hatékony játék- és együttműködési készséget a testnevelési és sportjáték közben  
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végezze a választott 

sportjátékokat 

V. TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 
 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 
kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 
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 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 
megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 
akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulások-
megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 
egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 
törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 
 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 
felhasználva, egyéni és csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 
váltó- és sorversenyek) 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 
alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok 
gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 
 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 
emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 
helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 
Néptánc – szabadon választható 
 A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával 
 Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával 
 Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, 

kulturális értékeinek megismerése 

FOGALMAK 
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület 
védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

A továbbhaladás követelményei: 

− használják készségszinten a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben  
− a testnevelési és sportjáték közben rendelkezzenek célszerű, hatékony játék- és 

együttműködési készséggel  
− rendelkezzenek egészséges versenyszellemmel, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

legyenek képesek a játékvezetésre 
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− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazzák a technikai és 
taktikai elemeket 

− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzzék a választott 
sportjátékokat 

 

VI. TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 
 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése 
 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 
 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű 
eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető 
végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 
az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat 
jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 
 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok 
képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 
mozgások gyakorlása 

 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 
 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása 
 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből 

indítva egyénileg, majd társakkal 
 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 
 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek 

elsajátítása 

 
− Birkózás 
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 A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, tenyérbefogás, 
csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás) 

 A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális 
hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 
○ Hídban forgási kísérletek 
○ Hídból kifordulás fejtámaszba 
○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 
● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban (előre-

hátra) 
● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 
● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 
○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 
○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

 
FOGALMAK 
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó leszorítások, 
csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 
társemelés, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem 

A továbbhaladás követelményei: 

− rendelkezzenek egészséges versenyszellemmel 
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai elemeket 
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve legyen képes végrehajtani önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

VII. TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 
kerékpározás)  

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, 
szánkózás, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)  

 A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 
megismerése, alkalmazása segítséggel  

 Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata 
 Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

672



 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 
gondolkodás kialakítása  

FOGALMAK 
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya, térkép, 
turistajelzések, környezetvédelem 

A továbbhaladás követelményei: 

− legyen nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 
felhasználására, végrehajtására 

− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozogjon: edz, sportol a szabad levegőn, 
egyúttal tudatosan készüljön fel az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 
közben 

− a szabadban végzett foglalkozások során ügyeljen környezete tisztaságára és rendjére, ha 
szükséges, hívja fel erre társai figyelmét is 

VIII. TÉMAKÖR: Úszás  
 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 
 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 
 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 
 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 
 A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a 

tanuló az 1–4. osztályban tanult úszni) 
 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 
 Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása 
 Merülési versenyek, úszóversenyek 
 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 
 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 
 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

FOGALMAK 
úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség 

A továbbhaladás követelményei: 
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− önállóan is kezdeményezzen a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai 
ismeretében ilyen tevékenységet, valamint az uszodai tevékenysége a mindennapi életének 
részévé válik 

− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan építse be a korrekciós gyakorlatokat 

− legyen képes az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten 
úszni 

− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok 
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Siófoki Tankerületi Központ 

Fodor András Általános Iskola  

Alapfokú Művészeti Iskolája

8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

Pedagógiai programja 
 (zene, néptánc, képzőművészet) 

2021. szeptember 01. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja szerves része a Fodor András Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programjának 

675



Az iskola szervezeti rendszere 
 

A művészeti képzés az intézmény alapfokú művészetoktatási önálló intézményegységében fo-

lyik, egységes igazgatással, az intézményegység vezető irányításával.  
 

Az intézményegység adatai: 
 

Intézményegység neve és címe:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Siófoki Tankerületi Központ 
Fodor András Általános Iskola  
Alapfokú Művészeti Iskola   
8693 Lengyeltóti, Csokonai u. 15. 

 

Fenntartó:    Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Siófoki Tankerületi Központ 

 

Alapító okirat kelte: 2017. január 01. 

 

Alaptevékenység: 

Alapfokú művészetoktatás a közoktatásról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet helyett a 

3/2011. (I. 26.) NEFMI 2. számú melléklete alapján: 

 alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

 alapfokú művészetoktatás táncművészeti, képző-és iparművészeti ágban 

 

Működési köre:  

Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Szőlősgyörök, Somogyvár, Öreglak, Buzsák, Pamuk, 

Somogyvámos  

 

Felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő 
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Tanszakok (A és B tagozat):  

Zeneművészet:  

 rézfúvós tanszak: trombita, kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba 

 fafúvós: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon 

 billentyűs tanszak. zongora 

 akkordikus tanszak: ütő.  

 zeneismeret tanszak: szolfézs kötelező,  

 zenetörténet, zeneirodalom 

 kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar 

Táncművészet:  

 néptánc tanszak 

Képző- és iparművészet: 

 kézműves tanszak  

 

Képzési idő:  

 

Zeneművészet: 

A tagozat  (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző 

 B tagozat  az alapfok harmadik évfolyamtól  

 

Táncművészet: 

A tagozat  (2)+6 (előképző, alapfok) 

 

Képző- és iparművészet:  

A tagozat  6 (alapfok) 
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1. Nevelési program 
 

1.1 Az alapfokú művészeti iskola 
 

Az 2011. évi CXC. a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 16. §-ában foglaltak szerint: 

„ (1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, 

fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. 

(2) Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama 

van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, ze-

neművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. A 

tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó to-

vábbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 

(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művé-

szeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorla-

tának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi 

előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek haszná-

lata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, 

a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére 

az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.” 

A művészeti iskolai oktatás további célja a művészeti ismeretek, készségek, képességek fej-

lesztésével minél teljesebb személyiség kibontakoztatása. 

Az alapfokú művészetoktatás követelményeit tartalmazó 3/2011-es NEFMI rendelettel módo-

sított 27/1998. MKM rendelet ezt a célrendszert foglalja össze. 

 
 
1.2 Az iskola pedagógiai alapelvei 
 

A művészetek és a művészeti nevelés értékeinek elfogadható értelmezése nélkül a peda-

gógus napi erőfeszítésének nincs sem iránya, sem igazolása. A zenei gyakorlat kritikai elemzé-

séből és az emberi tudat természetéből kiindulva, a zenei nevelés alapvető minden gyermek 

fejlődésében. Már csak azért is, mert a zene és zenei nevelés elsődleges értékei egybeesnek 

alapvető életértékeinkkel. 

Iskolánk egyike azoknak a nevelési színtereknek, ahol a nevelés hatékonyságának függ-
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vényében értékek jönnek létre. Mivel a művészeti oktatásnak képességfejlesztő és értékközve-

títő, speciális szakirányú tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatása van, ennek megfele-

lően egy művészeti tárgyakat oktató iskola profilja nem lehet egyoldalú tárháza egyetlen irány-

zatnak sem. Nevelési céljaink az egyéni és közösségi nevelés útján teljesedhetnek ki. 

Pedagógiai alapelvként elsősorban fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermeknek le-

gyen módja – az esélyegyenlőség megteremtésével – zenét, táncot vagy képzőművészetet ta-

nulni. Fontos hogy a legfogékonyabb korban – 6-10 évesen – pedagógusaink odafigyelő, segítő, 

ösztönző nevelése, a tudás hatékony terjesztése, az élményszerű oktatás révén kialakuljon a 

személyes egyensúly, a metakommunikáció, a teljes lelki-testi harmónia kiépítése. Segítsé-

günkkel tanulóink ismerjék fel saját képességeiket, az egyéni felelősségtudatot. Célunk, hogy 

tanítványaink elsősorban eljussanak a művészetoktatás magasabb szintjéig, amikor képesek a 

tanultak alapján a színvonalas interpretációra, önmaguk kifejezésére. Széles körű művészeti 

ismereteket szerezzenek, hogy értő közönséggé is váljanak a zene-, tánc-, képzőművészet terén, 

ugyanakkor a kiváló képességekkel rendelkező tanítványainknak teremtsük meg a lehetőséget 

a szakirányú továbbtanulásra. 

Fontos alapelv a tehetséggondozás. Minden művészeti ágban a tehetség kibontakozását, 

az egyéni képességek fejlesztését a megfelelő eszközrendszerek birtokában a gyermek képes-

ségéhez, tanulási készségének üteméhez igazítjuk. 

Oktatásunkban hangsúlyos szerepet kap, hogy megőrizzük a magyar művészeti nevelés 

értékeit, de nyitottak vagyunk új módszertani irányzatok iránt is. Ugyancsak hangsúlyos szere-

pet kell, hogy kapjon oktatásunkban az a célkitűzés, hogy minden növendékünk megismerje a 

közös alkotás értékteremtő erejét és az ebből fakadó örömöt. Ezért kiemelt célunk, hogy az 

iskolánkba járó növendékeket ne csak egyéni művészeti tudással vértezzük fel, hanem az együtt 

muzsikálás, táncolás, illetve a képzőművészeti alkotócsoportokban való alkotás maradandó él-

ményével. Azt szeretnénk, ha ez az élmény felnőttkorukban igényként fogalmazódna meg ben-

nük és ezeket az így megjelenő igényeket a gyakorlati megvalósítással, ki tudják elégíteni. 

Kiemelt fontosságú a minőségközpontúság, amely intézményünk működésének minden 

területét áthatja, kiemelten az oktató-nevelő munkát. 

Zenét, táncot, értő, szerető, egyéb művészetekre, emberi értékekre érzékeny gyermekek neve-

lését tűztük ki célul, akik később is hasznosítják, átadják utódaiknak, és környezetüknek az itt 

elsajátított ismereteiket. 

Nem hivatásos előadók nevelése a végső célunk. Olyan valódi értékítélettel rendelkező 
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gyermekeket szeretnénk tanulmányaik végén szárnyra bocsátani, akik a világban biztosan tájé-

kozódó emberek lehetnek. Mindehhez legkitűnőbb eszköznek a művészeti nevelést tartjuk, kü-

lönösen a táncot és a társas zenélést, ahol együtt, egymásra figyelve fejlődik a gyermekek tudása 

és személyisége. 

 

1.3. Kiemelt célok 

  A magyar zenepedagógiai nevelés hosszú ideig eléggé elhatárolódott a külföldi nevelési 

irányzatoktól. Iskolánk újító szerepet vállalt, amikor más művészeti ág, a tánc és –képzőművé-

szet oktatását felvállalta. Evvel egyben utat is nyitott egy gazdagabb nevelési értékeket felsora-

koztató komplexebb nevelési irányzatnak. Programunkban fontos szerepet kap, hogy megőriz-

zük a hazai zenei és művészeti nevelés értékeit. Ebben iránymutató Bartók Béla és Kodály Zol-

tán zenei munkássága: halláskultúra, éneklésben kifejeződő érzékenység, nemzeti hagyomány, 

egyszerű de magas színvonalú zenei anyag. Mindezt egy módszertanilag átgondolt úton kíván-

juk végigvinni, azt a célt szem előtt tartva, hogy a zenepedagógia csak a zenekultúra és az álta-

lános emberi kultúra egységében szemlélhető. 

 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó mű-

vészeti nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

 A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetsé-

gére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőségeket ad az egyetemes kul-

túra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

 

1.4. Az alapfokú zeneoktatás célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, bizto-

sítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

     A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetsé-

gére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. Lehetőséget ad az egyetemes kul-

túra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 
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  A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, fogékony-

ság - alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres készségek megszerzé-

sére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

      A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagítá-

sával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.      

1.5. Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkció 
 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóké-

pességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és for-

maérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozott-

ságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a 

közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, 

improvizációs képességét, készségét. 

      A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a néptánc táncművészet 

műfaja iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a szakterü-

leten való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fi-

zikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai 

fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az 

előképző és alapfokú évfolyamokon kibontakoztathatják képességeiket és a szorgalmuktól füg-

gően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket. 

        A táncművészeti oktatás célja továbbá, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat 

a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetősé-

get teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség meg-

szerzésére. 

 A néptáncoktatás célja, hogy a magyar néptánc-és népi kultúra iránti érdeklődést elmé-

lyítse a tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, népszokásainkat, a 

magyar nép táncait, azok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. Ezáltal is erősítve népi iden-

titásukat, magyarságtudatukat. 
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1.6. Az alapfokú képzőművészeti tanszak célrendszere és funkciói 
 Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a 

látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képze-

letet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító 

tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem 

kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel 

való megjelenítésének gyakorlatára. 

  A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevé-

kenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a külön-

böző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles 

körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori 

sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú évfolyamokon a tanulók képessé-

geiktől és szorgalmuktól függően fejlesztik vizuális műveltségüket. 

 A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művé-

szi kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy 

a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésé-

ben és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 

 A képző és iparművészeti képzés célja, hogy a tanulók figyelmét ráirányítsa az ember és 

természeti környezet esztétikumára és szépségére. Ismertesse meg az egyetemes emberi kul-

túra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit. A 

képző és iparművészet műfaji sajátosságainak megismerésével művészi kifejezőeszközök al-

kalmazásával gazdagítsa önkifejezésük eszköztárát. Legyenek nyitottak a kézműves tevékeny-

ségek iránt. Ezen belül legyenek képesek az önkifejezésre és önmegvalósításra. 

 

1.7 Feladataink művészetoktatásunk további fejlődéséhez 
 Az alapfokú művészetoktatás feladata az, hogy minél több gyermek ismerkedjen meg a 

különböző művészeti területekkel, minél hamarabb ismerjük fel, bontakoztassuk ki és irányít-

suk pályára a tehetséges növendékeket. 

 Fontosnak tartjuk, hogy a közismereti iskolákból kiszorult művészeti nevelést, az ifjúság 

teljes értékű személyiséggé formálását a zene-, tánc- és képzőművészeti oktatásunkkal egyen-
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súlyozni tudjuk. A gyermekekre gyakorolt személyes hatásunk egyedülálló a köznevelési in-

tézményrendszerben, hiszen csak ebben az intézménytípusban zajlik egyéni oktatás.  

Zene 

 Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

 A zene logikájának, a harmónia- szerkezet és a forma összefüggéseinek megtaní-

tása. 

 A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismer-

tetése. 

 A tanulók rendszeres zenehallgatásra nevelése, az értékes zene megszerettetése, a 

növendékek zenei ízlésének formálása. 

 A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

 A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, részvétel a zenei életben. 

 A tanulók aktív társas muzsikálásra nevelése; amatőr zenekarokban, kamara együt-

tesekben történő aktív részvételre való felkészítés, ösztönzés. 

Néptánc 

 Ösztönözze a tanulót a közösségi alkotás örömére, a néprajzi és általában a kultúrtörté-

neti ismereteinek rendszeres gyarapítására, a környezetében esetleg adódó gyűjtési le-

hetőségek kihasználására. 

 Hívja fel a növendékek figyelmét a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, 

néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 

 Tegye nyitottá a tanuló személyiségét a folklór iránt, irányítsa az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra. 

 Ismertesse meg a tanulóval: 

o A hagyományos népi játékokat. 

o A három dialektus (nyugat, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit. 

o A mozgásanyag variációs lehetőségeit. 

o A táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet. 

o A néptánc tudomány sajátos megközelítési módját. 

 Alakítsa ki a tanulóban: 

o A művészi előadásmód igényét. 

o Azt az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit 

egy összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi. 
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o A fogékonyságot a múlt és a jelen befogadására. 

Képző és iparművészet 

 Alakítsa ki kézügyesség és a technikai érzékenység mellett a képességet, a gondolatok, 

érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére. 

 Ismertesse meg a műfaj sajátosságait a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. 

 Szerettesse meg a múlt értékeit, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 

 Fontosnak tartjuk, hogy iskolánkban megjelenjen a klasszikus zene oktatása mellet meg-

jelenjen a jazz egyes hangszereinek és elméletének oktatása. Ezeknek a megjelenése tovább 

erősítené a fiatalok érdeklődését. Gondolunk itt elsősorban a felső tagozatos és középiskolás 

korosztályra. Ezek a tanulók ebben az esetben, ha könnyedebb műfajok megismerésének lehe-

tőségét is megkapják, megmaradnának a zeneiskola kötelékében és a zeneiskola big band fel-

állású zenekarában részt tudnának venni. 

 

1.8. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenységeink 
 Kiemelt célként fogalmazódik meg a differenciált képességfejlesztés, ezen belül a tehet-

séggondozás. A tehetség fogalma többféleképpen definiálható. Sokféle összetevőnek kell egy-

szerre érvényesülni ahhoz, hogy kibontakozzon. A tehetség megnyilvánulásakor a veleszületett 

adottságok egy lehetőséget jelentenek. Ezek a tulajdonságok sok feltételtől függnek. Az örök-

lődés, a családi és társadalmi körülmények, az iskolarendszer és persze maga a konkrét iskola, 

esetleg a tradíció, a személyes példa, mind hozzátartoznak ahhoz az alaphoz, amely bázisa a 

tehetség kibontakozásának. Nagyon fontos a kulturált családi háttér, de oktatásunk képes ellen-

súlyozni a negatív tendenciákat is, mivel tanításunkban zömében egyéni foglalkozásokat tar-

tunk. 

 Tapasztalatunk szerint minden gyerekben ott szunnyad valamilyen fajtája a tehetségnek. 

Kérdés, hogy ezt a környezete és mi, pedagógusok észrevesszük- e időben, és biztosítani tud-

juk-e fejlődésüket. Tanáraink felelőssége ebben igen nagy. Az Intézmény feladata, hogy meg-

adjon hozzá minden szakmai hátteret, és a differenciált képességfejlesztés érdekében az okta-

táshoz nagyobb óraszámot biztosítson. A tehetséggondozás keretében fontos, hogy a növendék 

fejlődési üteméhez is igazodva alakítsa ki a pedagógus az egyénre szabott oktatási programot, 

nevelési módszereket úgy, hogy mindig ott legyen a szakmai kontroll, amely révén biztosítani 

tudjuk növendékeink sikerekben gazdag, harmonikus személyiségfejlődését. 
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Első lépés a tehetséggondozás területén a képességek tudatosítása a tanulókban a tanár segítsé-

gével. Ez nemcsak verbális elismerést jelent, ha-nem olyan helyzetek teremtését, amelyekben 

a tanuló átéli és felfogja a saját tehetségét. Önértékelési képességeit igényli és fejleszti is. 

A tudatosítás azt is jelenti, hogy a tanuló ismeije fel egyedi képességeit. 

  Legyen tisztában azzal, hogy ezeket csak ő tudja felszínre hozni, tanári segítséggel. Ez 

azt is jelenti, hogy a felelősségtudatot erősíteni kell a gyerekekben a saját fejlődésük tekinteté-

ben. A hangversenyeken és egyéb szereplési lehetőségen kívül a differenciált órák adta többlet 

időben lehetőség van a tanulók egymás általi meghallgatására, sőt, tanári felügyelet mellett 

egymás tanítására is. Mind-ezek olyan alkalmat nyújtanak a tanulók belső tulajdonságainak 

felismerésére, amely saját élményen alapul és így jóval hatékonyabb a „kívülről” jövő befo-

lyásnál. 

A differenciált órák keretén belül / B tagozatos tanulók / lehetőség van továbbá: 

 a tanulás szakaszainak a tudatosítására, az otthoni gyakorlási módszer megtanulására, a 

tanuló értelmének, lehetőségeinek kifejtésére 

 az elsajátítandó tanagyag szellemi és technikai szinten történő mélyebb megismerteté-

sére 

 a gyakoribb szereplés következtében megnövekedett tananyag elsajátítására 

 a belső motiváció felkeltésére, ennek a megvalósítása nemcsak a személyiségjegyek 

felismerését kívánja a tanártól, hanem belső ráérzést a tanulók életmegnyilvánulásaira 

A csoportos órák kivételével (bizonyos mértékig azon belül is) adott a lehetőség az egyénre 

szabott módszerek használatára. A fejlődés sebessége, a képességek készséggé történő átalakí-

tásának tempója minden tanuló esetében más. A fejlődést elősegítő bánásmód is sokban külön-

bözhet. Ennek felelőssége elsősorban a szaktanárra hárul, illetve a meghallgatások, koncertek, 

kiállítások, vizsgák alkalmával a résztvevő kollégák, vezetők, szaktanácsadók is hozzájárulnak 

véleményükkel, tanácsaikkal az egyén fejlődéséhez. 

 Nem lehet eléggé hangsúlyozni a metakommunikáció szerepét a tehetséggondozásban. 

Ennek tudatos használata nélkülözhetetlen az eredmények eléréséhez. A versenyeken, fesztivá-

lokon való részvétel olyan oldalról segítheti és világíthatja meg a tehetséggondozás és képes-

ségfejlesztés feladatait, amely kiegészítheti a tanórák munkáját. A tanulók által önmaguk tudá-

sának a felmérése és a visszajelzések motivációként való felhasználása kiegészíti azt a komplex 

munkát, ami a tehetséggondozásban és a képesség-fejlesztésben megvalósul. 

A zenéléshez, tánchoz összetett tevékenységre van szükség: a teljes fizikai, lelki, szellemi lény 

koordinálására. Ehhez ki kell lépnünk az egzakt normatív pedagógia nézőpontjából, és a rutint 
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félretéve a tanárnak ki kell fejlesztenie az adott helyzetre és személyiség-állapotra való reagá-

lást. 

A tehetséggondozáshoz tartozik a koncertek, előadások és kiállítások látogatása is, amelyek 

nemcsak maradandó élményt nyújt a tanulók számára, hanem emberi és művészi példaképként 

is szolgálhat számukra. 

Az iskola segíti a művészi pályára készülő növendékek eredményes továbbtanulását: 

 biztosítja a megfelelő és szakszerű képzésüket 

 fokozott figyelemmel kíséri szakmai fejlődésüket 

 rendszeresen nevez tanulmányi versenyekre 

 részt vesz megyei, országos bemutatókon 

 biztosítja a felvételi előtt szükséges elő-meghallgatásokon, szakmai konzultációkon-

való részvételt szaktanárral együtt 

 felkészít a pályázatokra 

 kiállításokat rendez 

 iskolán belüli rendezvényeket, versenyeket szervez (tanszaki bemutatók, növendék 

hangverseny, legjobb vizsgázók koncertje) 

 lehetőségek szerint évente regionális néptánc-találkozót, kétévente furulya, valamint 

rézfúvós- és ütős kamarazene megyei, vagy regionális szintű versenyt rendezünk 

 

1.9. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 A művészeti nevelés alapvető célja, hogy személyiségfejlesztésre törekedjen oly mó-

don, hogy a gyermek személyisége gazdagodjon, és tehetsége kibontakozzon. Fejlődjön a ta-

nulók esztétikum iránti érzékenysége és fogékonysága, önismerete és önértékelése, nemzeti 

identitása és európaisága, kulturált életmódja és szocializációja, az értékekkel való azonosulása 

és azok alkotása. A művészetoktatás tehát olyan pedagógiai tevékenységet feltételez, amely a 

pedagógiai programban és tantervi irányelvekben meghatározott  célokat maradéktalanul meg 

tudja valósítani. 

A gyermekek nevelése személyiségük folyamatos alakítását jelenti. Ez az esztétikus 

környezet kialakításától a magas szintű hangszeres játékig és a társas muzsikálás öröméig, a 

mozgás- és a képzőművészet általi önkifejezésig terjedhet. A zeneiskolába járó növendékek 

fejlődését 6-tól 22 éves korig kísérhetjük figyelemmel. A kultúrára és kulturáltságra nevelés 

feladatai ezért igen szerteágazóak a különböző korosztályok életkori sajátosságaihoz igazodva. 
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A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai je-

lentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati mód-

ját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínű-

ségét, valamint azokat a ki-fejezési formákat, amelyek a zene-, tánc- és képzőművészetben öt-

vöződnek. 

Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, meg-

érteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség, megalapozza a tanuló esztétikai 

szemléletét, kommunikációs képességét, az értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen 

átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, 

melyek a művészetek területén az eredményes szereplés összetevői, a művészeti nevelés az 

alkotó típusú tevékenységek megismertetése által hozzájárul az akarati, az alkotó-alakító cse-

lekvőképesség fejlesztéséhez. 

A zene-mozgás-képzőművészet komplexitásának hatékonysága nélkülözhetetlen a kiművelt 

személyiség fejlesztésében. A művészeti nevelés azonos hangsúlyú, de kettős célja - a tehet-

séggondozás és az amatőr nevelés- egy harmadik célt is szolgál, a szocializációt. A kitartó mun-

kát követelő művészeti oktatás pozitív hatása megnyilvánul és visszahat a közismereti tanulásra 

és az egymás iránti kultúrált viselkedésre is. Pszichológiai mérések igazolják, hogy a művészeti 

tárgyak tanulása a közismereti tárgyak tanulásában is mérhetően segíti a koncentráló képessé-

get, a figyelem fókuszálását a konkrét feladatra. 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és 

fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség érté-

keit, erősítse a közösséghez való kötődést. 

A zeneiskolai nevelésnek tehát kettős célja van: tartalmazza az alapfokú zenei képzést, 

és egyben közművelődési feladatokat lát el. Azokban a családokban, ahol nincs mód arra, hogy 

a kultúra a mindennapok homlokterébe kerüljön, ott az iskolának, a művészetoktatásnak kell 

pótolni ezt. Feladatunk, hogy a művészetoktatás személyiségformáló szerepét mindenki szá-

mára nyilvánvalóvá tegyük. Ha világosan látjuk a távoli célt, és tanulóinkkal célratörően dol-

gozunk, akkor növendékeink egyre tudatosabban és elevenebben fognak reagálni a művészi 

élményekre. 

Az egyéni hangszeres tanítás előnye, hogy speciálisan szoros, személyes kapcsolatot teremt 

tanár és növendék között.  A pedagógusnak pozitív példát kell mutatnia, személyes attitűdje 

pedig meghatározó a tanár-diák kapcsolatban, a személyiségfejlesztésben. Tanár és növendék 

között a kommunikáció nemcsak a szorosan vett tanítás-tanulási kapcsolatra szorítkozik, hanem 
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a mindennapi viselkedési normáktól a művészet befogadásának etikai normáiig terjedhet. 

A művészeti iskola nevelésfilozófiájának alapelve a teljes értékű személyiséggé formált ifjúság 

nevelése, mely a művészeti értékek minél korábbi életkorban történő megismertetésén és elsa-

játításán keresztül jut el céljáig. Ez a nevelésfilozófia kettős célt tűz ki maga elé kettős feladat 

megvalósításával: az értékközvetítést és személyiségfejlesztést az egyéni és közösségi nevelés 

útján. 

Valljuk, hogy a gyermek nemcsak biológiai-pszichológiai lény, hanem szociális és szel-

lemi lény is. Az adott életkori pillanatában minden sajátosságával, egyediségével együtt töké-

letes lény a maga gyermeki mivoltában. Nem az életre készül, hanem él, nem felnőtté kell az 

iskolának fejlesztenie. Az iskolát szolgáltató intézménynek tekintjük, amely a gyermekekért 

van ezért a gyermek saját életkorát megélni engedő iskolai légkört teremtünk. 

 A gyermekközpontú iskolai tevékenység minden eleme a személyiség-fejlesztést szol-

gálja.A tehetséggondozásban az intelligencia és az általános műveltség fejlesztése mellett a 

kreativitást, míg a kevésbé tehetséges növendékek esetében a személyközpontúságot hangsú-

lyozzuk. 

 Pedagógiai programunk követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint gyer-

mekközpontú. 

 A tantervi tartalommal nem nivellálni, hanem differenciálni akarunk, hogy mindenki 

tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki. 

 Tudatosan csökkenteni kívánjuk a tanulókat érő kudarcok számát. A tanulók egyéni fej-

lődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk cél-

ravezetőnek. Ugyanakkor ráneveljük őket a kudarcok elviselésére. 

 Olyan művészeti iskolát teremtünk, ahol a növendék is alkotó részese a tanítás-tanulás 

folyamatának: megtanul helyesen és okosan tanulni, felkeltik benne a tudás iránti vágyat; ahol 

felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét; ahol megtanulja, hogy a sikerért keményen meg kell 

"szenvedni"; ahol ráérez annak felelősségére, hogy a közönséget nem lehet becsapni, tisztelni 

kell, ami abban nyilvánul meg, hogy a maga maximumát nyújtja a színpadon. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a gyermeket hozzá segítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit fel-

nőttként csinálni szeretne, s ahol megkapja ehhez azt az alapvető tudást, amelynek segítségével 

képes aktív részese lenni az őt körülvevő mikrokörnyezet valós életének, ugyanakkor nyitott a 

makrovilág történései iránt. 
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1.10.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 A művészeti nevelés korlátlan lehetőségeket teremt az empátia és a közösségformálás 

területén is. A kamarazene, a zene- és zenekar, a tánccsoport tagjaiként a gyermekek megtanul-

nak egymásra a közös munka örömével odafigyelni, egymást segíteni. A csoportos zenélés kü-

lönböző formái átlagos képességű gyermekek azon csoportjára épülnek, akik egy közös cél el-

érése érdekében közösséggé válnak. A közösség különböző tudású, személyiségű, magatartású 

tagjait az eggyé-válás, a felelősségérzet, a megbízhatóság és mindezek célja, az együttes élmény 

öröme fogja össze. (Például a Big band zenekar és néptánc együttes szereplései átlagot megha-

ladó száma) 

  Meg kell tanulni közösségen belül a sikerek, kudarcok közös feldolgozását, az egymásra 

utaltság, az alkalmazkodás képességét. A módszeresen felépített művészeti tevékenység hoz-

zásegíti növendékeinket ahhoz, hogy kulturált és toleráns emberré, az esztétikai élményeket 

befogadni és értékelni tudó személyiségekké váljanak. 

Intézményünk hangsúlyt fektet a szakmai közösségek kialakítására: 

 megpróbálja anyagilag is biztosítani a tehetséges növendékek részvételét szakmai tábo-

rokon, kurzusokon 

 lehetőséget teremtünk a legjobbaknak különböző néptánc – együttesek munkájába való 

bekapcsolódásra (Ördöngös, Somogy stb.) 

 lehetőségek szerint zenei- és néptánc táborokat szervezünk  

 zeneoktatásban minden tanulót megpróbálunk bevonni a kamarazene, illetve zenekari 

képzésbe 

 csoportos koncert-, kiállítás- és előadás-látogatásokat szervezünk 

 lehetőség szerint tanulmányi kirándulásokon veszünk részt 

 

1.11. A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, fejlesztési 

lehetőségei 
 Minden oktató-nevelő munka eredményességének egyik meghatározója, hogy a tanu-

lók mögött milyen családi háttér áll. Ez a művészetoktatás te-rén is nagy fontossággal bír. 

Fontos az állandó kapcsolattartás a szülőkkel. Ez egyrészt a tanszakokon tanító tanárok kapcso-

lattartását jelenti. Az iskolának ismernie kell a szülő elvárásait, igényeit, véleményét. Meggyő-

ződésünk, hogy ott lehet színvonalas, eredményes munkát végezni, ahol a tanár mellett partner 

a szülő is a gyermek nevelésében.  
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Tanulóink eredményeiről folyamatos tájékoztatást adunk, előkészítő tanszakon negyedéven-

ként, a többi évfolyamon félévenként.  

 A nevelési intézmények működésében egyre nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a 

szülőkkel való együttműködés. Ehhez a jogi kereteket a közoktatásról szóló törvény adja meg, 

mely biztosítja a szülők részére a tájékozódás és javaslattétel jogát.  A szülő aktív részese lehet 

az iskola pedagógiai tevékenységének azáltal, hogy a tagozat vezetője vagy a pedagógus hoz-

zájárulásával részt vehet a foglalkozásokon, valamint a félévi és év végi beszámolókon (tan-

szaki bemutató keretében). 

 Évente legalább két alkalommal tartunk szülői értekezletet, ahol lehetőséget adunk arra, 

hogy a szülők véleményt mondjanak az intézményegység munkájáról, javaslatot tegyenek az 

esetleges korrekciókra. 

 

1.12.  A számítógép alkalmazása a művészetoktatásban 
 A XXI. század oktató-nevelő munkájában nem lehet nélkülözni a korszerű technikát. 

Naponta szembesülünk a digitális technikával, a számítógépes grafikával. A digitális eszközök 

nem szorítják ki a hagyományos eszközöket, csak újabb lehetőséget nyitnak a zene- és képző-

művészeti oktatás te-rén. Ez elmondható a művészetoktatás egyéb területeiről is: 

 kottagrafika 

 hangrögzítés 

 multimédia, internet 

 képességfejlesztés órai segédeszközeként, otthoni programokhoz 

A program kapcsolódik az elméleti tantárgyak oktatásához és egyéb művészeti tevékenységhez. 

 

1.13. A személyi feltételrendszer 
 A fejlesztés záloga, hogy legyen olyan szakmailag felkészült pedagógus- közösség, 

amely az újat fel tudja vállalni, szakmailag felkészült, és nyitott a kihívásokra. Az elmúlt évek 

továbbképzési tervének kidolgozásában már szerepeltek ezek az elképzelések, így nem egy pe-

dagógusunk foglalkozik a fejlesztendő területekkel. A művészetoktatási irányok kidolgozása 

közös együttgondolkodást indított el ezeken a területeken, és tantestületen belül is elindított egy 

folyamatot, amelynek célja a szakmai módszerek átadása, kollégákkal való megismertetése. 

Ennek a folyamatnak szerves része a klasszikus zene oktatása mellett a jazz néhány hangszer-

ének és elméletének megismertetése, hiszen az ott tanított módszerek nagymértékben külön-

böznek a klasszikus oktatásban bevett metodikáktól. (p1. improvizáció, jazz elmélet, stb.). Az 
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itt megjelenő elméletek és gyakorlati megvalósulások a tantárgyak metodikája és didaktikája 

frissítőleg hat a klasszikus művészetek oktatóira és tanulóira egyaránt. Ez mindenféleképpen 

egybecseng azzal, hogy tehetséggondozásunkban egyre több választható módszer jelenjen meg.  

Ahhoz, hogy az oktató-nevelő munkában a pedagógus meg tudjon újulni, tanításában eredmé-

nyes munkát tudjon végezni, ismernie kell az Új irányzatokat, tanítási módszereket, az oktatás 

folyamatát, aktívan részt kell vállalnia benne. Az innovációs fejlesztéshez nélkülözhetetlen az 

újat befogadó gondolkodásmód, az újszerű mentalitás. 

 

1.14. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő- oktató mun-

kát segítő eszközök és felszerelések 

 Az oktatáshoz szükséges eszközök közül legfontosabb a hangszerek állapota.  Az esz-

közfejlesztési beruházás keretében az elmúlt években jelentős fejlesztést kapott iskolánk tan-

eszköz vásárlásra. A kapott összeget egyfelől a hiány pótlására használtuk, másfelől a használ-

hatatlanná vált hangszerek cseréjét próbáltuk vele megoldani. Sajnos a hangszerek ára évről 

évre emelkedik. Mindennek ellenére, nem szabad lemondanunk arról, hogy a minőségileg nem 

megfelelő hangszereinket és más oktatástechnikai eszközeinket folyamatosan  új, korszerű és 

tartós eszközökre cseréljük. Ugyanez a cél lebeg szemünk előtt természetesen a képzőművé-

szeti és a táncművészeti ág technikai feltételeinek fejlesztési irányai kijelölésekor. 

Zeneoktatás: 

A hangszeres zeneoktatás céljára kialakított 4 teremben folyik (zongora, rézfúvós, fa-fúvós, 

furulya-rézfúvós) egy szolfézsterem, továbbá egy próba- és hangversenyterem (2. emeleti aula) 

szolgálja a zenei képzést. 

Hangszer ellátottságunk jónak mondható, tény azonban, hogy minden tanszakon leg-alább egy-

egy mesterhangszerre volna szükség. A kottatárat folyamatosan fejlesztjük, párhuzamosan az 

oktatás, valamint a szakmai versenyek növekvő igényeit követve. 

Néptánc-oktatás: 

A néptánc-oktatás az erre a célra átalakított, tükör-fallal borított teremben folyik, Lengyeltó-ti 

tornacsarnokban. Az eszközellátottság jónak tekinthető. Az új táncok bemutatásához szükséges 

viseletek, illetve a készletek pótlása folyamatos. 

Képző és iparművészet: 

Az oktatás az általános iskola épületében, a rajz szaktantermében folyik. A tanterem tanesz-

köz-jegyzék szerinti felszerelése szinte teljes, a kézműves eszközök pótlása folyamatos.  

  

692



1.15  A művészeti iskola kapcsolatrendszere 
A művészeti iskola munkája nemcsak helyileg kötődik a közismereti iskolákhoz. Rend-

kívül fontos munkánk eredményessége szempontjából, hogy a zenetanárok és a közismereti 

pedagógusok között szoros és mindennapi munkakapcsolat alakuljon ki, hiszen ugyanazokat a 

gyerekeket neveljük, egymás munkáját kiegészítve. 

Összekapcsolódik a pedagógusok munkája a mindennapok tevékenységében is, hiszen 

az iskolai ünnepélyek és rendezvények állandó szereplői a hangszeren játszó gyerekek; a zene-

iskolai kamarazenekarok, zenekar, néptáncosok. A művészeti iskolánk mindig is szerves része 

volt a település kulturális életének.  
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2. Helyi tanterv 
A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 

MKM rendelet módosítása alapján első alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzé-

sekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.” 

 

2.1.   Az alapfokú művészetoktatás általános fejlesztési követelményei 

A zeneoktatás általános fejlesztési követelményei - Zene 

 A zenei műveltség megalapozása, fejlesztése. A zenei képességek /hallás, ritmusérzék, into-

nációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és 

fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása. 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. A zenei műsza-

vak és jelentésük ismertetése. 

  A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és formai összefüggéseinek megismerte-

tése. A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjé-

nek, a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. A kortárs 

zene befogadására nevelés, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése, az értékes zene meg-

szerettetése. A növendék zenei ízlésének formálása. 

 A tanuló életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való 

ösztönzés, a zenei élet eseményei iránti igény felkeltése. Tehetséggondozás, a zenei pályát vá-

lasztó növendékek felkészítése.  Rendszeres, céltudatos munkára, hatékony gyakorlásra neve-

lés. Aktív társas zenélésre nevelés, amatőr együttesekben, zenekarban. Közreműködés kulturá-

lis rendezvényeken. 

 A zenei műveltség megalapozása, a zenei képességek fejlesztése. 

 A technikai készség, az improvizációs-készség- és képesség, az alkotó magatartás, a 

kreativitás kialakítása és fejlesztése. 

 Tehetséggondozás, zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbta-

nulásra. 
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Az alapfokú táncművészeti oktatás általános fejlesztési követelményei - Néptánc 

Fejlessze: 

 a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját  

 testi-lelki állóképességét 

 kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen: 

 egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat  

 a táncművészetet értő közönséget 

 táncot szerető fiatalok 

 készítsen fel a szakirányú továbbtanulás 

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a tehetséges 

növendékek pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzés. 

 A tanuló mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének, a zenéhez való alkalmazkodá-

sának, mozgásmemóriájának, improvizációs készségének fejlesztése. 

 A tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenység, a vizuális memó-

ria, az ízlés, és a kritikai érzék fejlesztése. 

 Tudatosítsa, hogy a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fo-

gékonyságát általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

A képzőművészeti tanszak általános fejlesztési követelményei és feladata - Képző- és ipar-

művészet 

 
 Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és természeti környezet esztétikumára.  

 Ismertesse meg az emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok érté-

keit, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetének értékmegőrzési formáit.  

 Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képzőművészet műfaji sajátossá-

gait.  

 Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult 

művészi kifejezőeszközök alkalmazására. 

Készítse fel a tanulót: 
 a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére a vizuális információk, követelmé-

nyek megértésére a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra 
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 a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra 

 a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére a vizuális önki-

fejezésre, alkotásra 

 a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagának ismeretére eszközhasználatra, 

anyagalakításra 

 baleset és munkavédelmi előírások betartására a műelemzési eljárások alkalmazására 

 tegye lehetővé a népi hagyomány, a népi kultúra megismerésére  

Alakítsa ki a tanulóban: 

 az esztétikum iránti igényt 

 az esztétikai élményképességet 

 az alkotó magatartás, és az ehhez kapcsolódó pozitív beállítódásokat, szoká-

sokat 

Fejlessze: 

 a teremtő képzeletet 

 az improvizációs készséget. 

 a tanulók esztétikai érzékenységét, fogékonyságát, az esztétikai látását, képi műveltsé-

gét, emlékezetét, képzeletét, a képző–és iparművészeti tevékenységek iránt.  

 

2.2.  A pedagógiai program megvalósításához szükséges személyi és tárgyi 

feltételek 

Személyi feltételek: 

Zeneoktatás:   1 fő: rézfúvós - kamarazene (főiskola) 

    1 fő: fafúvós - kamarazene (főiskola) 

    1 fő: furulya- rézfúvós - kamarazene (főiskola) 

1 fő: zongora - kamarazene (főiskola) 

1 fő: ütő - kamarazene (főiskola) 

1 fő: szolfézs - kamarazene (főiskola- egyetem) 

Néptánc-oktatás:   1 fő: néptánc-pedagógus (főiskola) 
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Képző és iparművészet: 1 fő: rajz és vizuális kultúra szakos tanár (főiskola) 

Tárgyi eszközök: 
 
A zeneiskola Zenei tanszakainak hangszerellátottsága a 1 / 1998. OM rendelet alapján meny-

nyiségileg megfelelő, minőségileg fokozatos javulásra szorul. Ennek érdekében a folyamatos 

selejtezés és pótlás folyamatban van. A Hangszercsere program segítségével az elévült hang-

szerek egyrésze cserére kerültek és ez a folyamat folytatódik, remélhetőleg lesz mód a további 

beszerzésekre.  

A művészeti iskolai oktatás szorosan összefonódik az általános iskolákkal. Délutánonként ze-

neoktatás folyik a buzsáki általános iskolában, az ottani általános iskolai közös tanítványaink-

nak, valamint néptáncoktatás az öreglaki általános iskolában. A többi órák a művészeti iskola 

tantermeiben vannak megtartva. 

 

2.3. Képzési struktúra 
A zeneművészeti ágban a zenei képzést a szolfézs és a hangszeres előképző vezeti be. Ez alatt 

a tanulók megismerkednek a zenei alapfogalmakkal, írás-olvasással. A szolfézs előképzősöket 

tehetségükhöz és alkatukhoz megfelelő hang-szerre irányítjuk. 

A hangszeres növendékek ,,A”  és  ,,B”  tagozaton  tanulhatnak.  Az ,,A”  tagozat feladata az 

amatőr nevelés, a zenét szerető és értő, bizonyos hangszeres tudással rendelkező hangverseny-

látogató közönség nevelése.  

,,A” tagozaton növendékeink hetenként 2x30 perces hangszeres órát kapnak. Célunk az, hogy 

tizennyolc éves korukig megtartsuk őket a zeneiskolában.   

A,,B”  tagozaton  az  arra  rátermett  és  kiváló  tehetségű,  zenei pályára készülő növendékek 

tanulnak. Az erre alkalmasnak tartott zeneiskolai tanulókat az,,A3”  osztály  elvégzése  után  

javasoljuk,  irányítjuk  ,,B” tagozatra, természetesen a szülők egyetértésével. Ezek a tanítvá-

nyaink hetente 2x45 perces hangszeres órában részesülnek.  A,,B”  tagozatosok  nevelése  a 

szakmai utánpótlást jelenti zeneművészeti szakközépiskolák, főiskolák, tanárképzők felé. 

Mindkét tagozaton a hangszeres főtárgyi órák mellett a növendékek 2x45 percben - kötelező 

tárgyként - szolfézst tanulnak. Választható tárgyként a hangszeres főtárgy és kötelező szolfézs 

órákon kívül zenekar, kamarazene és tehetséggondozás foglalkozás óra keretében (1x60 perc) 

foglalkozást biztosít/biztosíthat a művészeti iskola. 

A táncművészeti ágban a képzés 8 évfolyamon történik. A 2 év előképzőt és 6 alapfokú osztály 

követi. 
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Kötelező tárgyak: népi játék, néptánc folklórismeret, tánctörténet. 

Kötelezően választható tárgyak: népi ének, folklórismeret, tánctörténet, kinetográfia. 

Szabadon választható tárgyak: a tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gya-

korlati tárgya 

Órák időtartama:45 perc 

A képzőművészeti ágban a képzés 6 évfolyamon történik, 6 alapfokú osztályban.  

Csoport létszám: 10 - 20 fő 

Főtárgy: 1-6 évfolyamon rajzolás- festés- mintázás. 

Kötelező tantárgy: műhely-előkészítő (1–3. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: műhelygyakorlat (4–6. alapfokú évfolyamon). 

Választható tárgy:  Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

         A művészettörténet, a műalkotások elemzése 3-6. évfolyamon. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

2.4. Képzési idő 
Zeneművészeti ág 

„A” tagozat 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

-  furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, 

tuba, ütő, zongora. 

„B” tagozat 

 „B" tagozatos oktatásban- alapfok harmadik évfolyamától tantestületi döntés alapján 

részesülhet növendék, ill. tantestületi döntéssel ez megszüntethető. 

Táncművészeti ág 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

-  néptánc 

Képző- és iparművészeti ág 

A képzés évfolyamainak száma: 

 6 évfolyam ( alapfok) 

- kézműves 
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2.5.  Óraterv 
Zeneművészeti ág  

A zeneiskolában a következő hangszereken folyik alapfokú és továbbképző művészeti képzés: 

 zongora, fuvola, trombita, ütő, furulya, kürt, harsona, szaxofon, tenorkürt, klarinét, ba-

ritonkürt, tuba 

A program bevezetésével egyidejűleg indítjuk a szolfézst kötelező tárgyként, valamint kamara-

zene, zenekar, zenetörténet- zeneirodalom tantárgyakat a válaszható időkeret terhére. Előtérbe 

helyezzük a csoportok, kis együttesek szervezését, megteremtve minél több közös muzsikálási 

alkalom lehetőségét. 

„A” tagozat 

 (2)+6+4 évfolyam (előképző, alapfok, továbbképző): 

o furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–bariton-

kürt, tuba, ütő, zongora. 
Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 
első máso-

dik 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 
választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 
tárgy 

(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
 
 
Főtárgy: 

 furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, 
ütõ, zongora. 

A főtárgyi tanítási órák időtartama: 60 perc / hét (2x30’ vagy 1x60’) 
 
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 
 
Kötelezően választható tantárgyak: kamarazene, zenekar 
 
Választható tantárgyak: második hangszer, kamarazene, zenekar 
 
Szolfézs, kamarazene, zenekar tantárgyaknál a tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfo-

lyam), akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül köteles egyet felvenni. 
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Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző év-

folyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alap-

fokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfo-

lyamokat nem kötelező elvégezni. 

„B” tagozat 

„B" tagozatos oktatásban- alapfok harmadik évfolyamától tantestületi döntés alapján részesül-

het növendék, ill. tantestületi döntéssel ez megszüntethető. 

Táncművészeti ág 

 (2)+6 évfolyam (előképző, alapfok) 

o néptánc 

 
Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok 
első második 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 2 2 3-4 3-4 3 3 3 3 
Kötelező tantárgy: 

folklórismeret 
    1 1 1 1 

Kötelezően 
választható tantárgy 

  1 1     

Választható tantárgy 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy:    
 Népi játék (1–2. elõképzõ évfolyamon) 
  Néptánc (1–6. alapfokú ) 

 
Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 
 
Kötelezően választható tantárgy: Folklórismeret 
 
Választható tantárgyak: Népi játék (1–2. elõképzõ évfolyamon) 

                                        Néptánc (1–6. alapfokú évfolyamon) 

                                        Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú évfolyamon) 

 

Összevont osztályok esetében:  
 alapfok 1-2-3. vagy 2-3. vagy 2-3-4. osztályok összevonásakor kötelezően választható  

tantárgy a folklórismeret. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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Képző- és iparművészeti ág 

 6 évfolyam (alapfok) 

o kézműves 
Tantárgy Évfolyamok 

Alapfok 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Rajz- festés-mintázás 2 2 2 2 2 2 
Műhely-előkészítő 2 2 2    
Műhelygyakorlat    2 2 2 

Szabadon választható tantárgy 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
Összesen 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy:  1-6 évfolyamon rajzolás- festés- mintázás. 

Kötelező tantárgy: műhely-előkészítő (1–3. alapfokú évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: műhelygyakorlat (4–6. alapfokú évfolyamon). 

Választható tárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképzői 1–2. évfolyama) 

        A művészettörténet, a műalkotások elemzése 3-6. évfolyamon. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
2.6.     Képzési specialitások 
 
Zene                 
A magyar klasszikus zenei oktatás az egyéni zenei kezdeményezéseket szinte figyel-men kívül 

hagyva csak az interpretáció oktatására koncentrál. Ezért a klasszikus zenei hagyományok ápo-

lása mellett „jazz”- oktatás is folyik intézményünkben. 

Nagy hangsúlyt fordítunk a gyermekek kreativitásának fejlesztésére, melyhez a jazz-muzsika 

és annak improvizációs elemei kitűnő eszköznek bizonyulnak. Ezért minden tanszakon tanítjuk 

valamilyen szinten a zenei rögtönzést azoknak a gyerekeknek, akik a kötelező anyagon felül 

képesek erre, valamint a zenekari foglalkozásokon a klasszikus zenei művek mellet jazz zenei 

darabokat is big -band formációban tanulhatják, gyakorolhatják növendékeink. Célunk, hogy a 

növendékek - akár klasszikus, akár jazz stílusban – tudjanak zenét rögtönözni. 

Az összes zenei tanszakon tervezzük a kamarazene oktatás bevezetését. 
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Néptánc 
Nagy hangsúllyal bír környékünk kulturális életében a néphagyományok, azon belül is a nép-

tánc ápolása. Iskolánk földrajzi helyzetéből adódóan a képzés során kiemelten foglalkozunk 

Somogy megye, illetve a régió néprajzilag ismertebb, híresebb falvainak néprajzával, népzené-

jével, tánckultúrájával. (Buzsák, Karád, Szenna, Kutas, Szenyér, Berzence). 

 

Kézművesség 

A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra e területének át-

örökítése, a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. Ter-

mészetes anyagok felhasználásával a természet-közeli szemléletet alakítjuk ki. Megalapozzuk 

a környezet-átalakítás képességét. 

Környékünk, lakóhelyünk népi kézműves hagyományainak megismerését, mint élmény-, isme-

ret- és tapasztalatszerzési lehetőséget is felhasználjuk. (Buzsák – hímzés, Szőlőskislak – faze-

kasság, Kisberény – nemezelés, Somogyvámos – tojáspatkolás, Pamuk kosár-fonás, … stb.) 

 

2.7. Tantervi program  
A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) 

MKM rendelet módosítása alapján kiadott programok tartalmazzák a kötelező követelménye-

ket, kiegészítve a részletes évfolyamonként meghatározott, javasolt tananyagot. 

A kiadott tantervi programokat a tantestület megismerte, áttanulmányozta, követelményeit és 

ajánlásait megfelelőnek tartja. Munkája során ezt kívánja egyénre szabottan a gyermekek ké-

pességeit figyelembe véve alkalmazni. 

Iskolánkban az előbb említett rendeletben meghatározott minimális követelményt fogadjuk el 

alapkövetelményként, azt tekintjük a magasabb évfolyamba lépés feltételének is. 

A helyi specialitásnak tekinthető improvizációs programot hangszerekre, évfolyamokra, és nö-

vendékre szabottan alkalmazzuk. 

Improvizáció –  jazz 

A művészeti tagozat helyi specialitásai között szerepel a jazz-képzés. Ezen belül is az improvi-

záció tanítása. A növendékek egyéni óráikon – a kötelező tananyagon felül tanulhatnak jazz-

improvizációt. Ennek tananyaga tanszakonként a következő: 

Zongora: 

 Peterson:  Jazziskola I – III. 

 Collin:     Jazz etűdök zongorára 
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 Gonda:A rögtönzés világa I - III. 

Szaxofon: 

 Collin: Jazz piéces 

 Jazz: Real Book (gyűjtemények) 

Rézfúvós: 

 Krumpfer: Ritmikus jazz-gyakorlatok I – II. 

Kamarazene - zenekar 

A zenekar tantervi programjában változtatás nem történt. Az előadási darabokat a növendék 

egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki.  A repertoár ki van egészítve jazz zenei 

darabokkal, amelyek  big -band formációban tanulhatják, gyakorolhatják növendékeink. 

Az előadási darabokat a növendék egyéniségéhez és tudásszintjéhez mérten válogatjuk ki. 

Képző-és iparművészet 

1-6. évfolyam 

 Rajz-festés-mintázás (főtárgy) 

 A rajz-festés-mintázás tantervi programjában változás nem történt. 

Tananyag: 1 – 6. évfolyam: 

 László Enikő:  Rajz 

 Környeiné-Reegnné: Tér-forma-szín 

Kézműves tanszak (választható tanszak) 

Műhelyelőkészítő 1 – 2. évfolyam 

A műhelyelőkészítő tananyagát Baranyai Zoltánné Helyi tanterv –,,Az alapfokú művészetokta-

tási intézmények pedagógiai programja” (OM. 2004) című segédlete alapján állítottuk össze a 

következők szerint: 

1. évfolyam:  

 A környezet anyagai. A kézművesség legősibb anyagai. Az ember tárgykészítő tevé-

kenysége. Használati és ajándéktárgyak. A papír, a gyapjú, a fonal és a textil. 

2. évfolyam: 

 Az agyag. Rögtönzött bábfigurák készítése. Fakanál vagy botbáb készítése. Síkbáb ké-

szítése pálcára vagy lécre szerelve. Árnybáb készítése. Egyszerű gyűszű- és kesztyűbá-

bok készítése. Díszletkészítés.   

Műhelygyakorlat 3 – 6. évfolyam 

A kézműves tanszak műhelygyakorlat tantervi programjában változás nincs. 
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Tananyag: 

 Herendi M.: Népművészet 

 Színes ötletek sorozat 

Művészettörténet: 3-6. évfolyam 

 (szabadon választható tárgy) 

Mivel a kézműves tanszak óraszáma évi 36 hét (heti 1 óra), összesen 36 óra, ezért heti egy 

órában egy szabadon választható tantárgyat (művészettörténet) oktatunk növendékeinknek. 

A művészettörténet tárgy tantervi programjában változás nincs. 

Tananyag: 3 – 6. évfolyam: 

 Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban 

 Szabó Attila: Művészettörténet képekben 

 László János: Művészettörténet 5. osztály 

 Falcióne S.: Művészettörténet 6. osztály 

Táncművészet 

A néptánc tanszak a központi irányelveket az alábbi változtatásokkal és kiegészítésekkel alkal-

mazza: 

 Népi játék, néptánc (főtárgy) 

Tananyag: előképző 1-2 és alapfok 1 – 6. évfolyam: 

Előképző: A központi tantervben előírt játéktípusok elsajátítása elsősorban a dunai dialektus 

területéről. Együd Árpád néprajzi gyűjtései alapján a somogyi területen található játékváltoza-

tokra koncentrálva. 

1. évfolyam:  

Az ugrós, illetve csárdás tánctípusok elsajátítása a dunai dialektus, kiemelten a somogyi te-rület 

(azon belül is Berzence, Buzsák, vagy Szenna községek táncanyagát felhasználva), vagy a me-

zőföldi terület (azon belül is Alap, Jenő, vagy Perkáta község) táncanyagán keresztül. 

2 – 3. évfolyam:  

A somogyi terület táncainak alaposabb, mélyebb ismerete, elsajátítása. A dunai dialektus (azon 

belül is rábaközi, mezőföldi vagy sárközi területek) táncanyagának elsajátítása. 

4. évfolyam:  

A somogyi terület táncismeretének további mélyítése. Dél-alföldi (azon belül is Tápé, vagy 

Apátfalva községek táncanyagát felhasználva), vagy a Felső-Tisza vidéki dialektus terület tánc-

anyagának (azon belül is a szatmári, bodrogközi, keleti palóc vagy szilágysági terület) elsajátí-

tása. 
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5-6. évfolyam:  

Felcserélve a 4. évfolyam központilag kiadott tananyagát az erdélyi dialektus táncaiból Mező-

ség (azon belül is Szék, vagy Magyarpalatka községek táncanyagait felhasználva), vagy a Szé-

kelyföld táncanyagának elsajátítása. Ezen felül az 1-6. évfolyamok tananyagának ismétlése. 

Minden évfolyamon a kiírt módosításoknak megfelelve, a helyi klientúra és a csoport össze-

tétele határozza meg a tervezett, illetve elvégzett tananyagot. Minden évfolyamra vonatkozóan 

a speciális tánctechnikai gyakorlatok tanulása kizárólag az aktuális táncanyaghoz kapcsolódva 

történik. 

A központilag kiadott irodalomjegyzék kiegészítése: 

 Szapu Magda: Gyermekjátékok 

 Lázár Katalin: Népi játékok 

 Táncolj velünk! (videó melléklet) Somogyi és Sárközi táncok 

 Morvay Péter-Pesovár Ernő: Somogyi táncok 

 Kapitány-Imrő: Somogy Megye Népművészete 

Folklórismeret 

(kötelezően választható tárgy) 

A folklórismeret tantervi programjában változtatás nem történt A központi tantervben előírt 

tananyag elsajátítása a dunai dialektusterület azon belül is a Somogy megyei gyűjtések alapján 

történik. A hat évfolyamra elosztott tananyagot évről-évre kibővítve oktatjuk. 

Felhasznált irodalom: 

 Király Lajos: Somogyi Népszokások 

 Buzsáki Istvánné: Ötszáz Év Öröksége – Buzsáki népszokások 

 Tengerdi Győző: Balatoni Nádas Berek - Táska község dalai 

 Tengerdi Győző: Balatoni Nádas Berek - Buzsák község dalai 

 

2. 8 Tanulói jogviszony 

A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozás felvételi alapján történik, szakta-

nárokból álló bizottság előtt. A felvételt a szülő kezdeményezi írásban. Az eredményről írásos 

értesítést kap az iskolától. 
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Jelentkezési feltételek: 

 fizikális alkalmasság  

 zenei hallás, ritmusérzék 

 tánctechnikai és fizikai fejlettség 

 tanköteles kor (6-7 év) 

 évközbeni érkezés esetén különbözeti vizsga kérhető az iskola részéről 

Jogviszony megszűnése: 

 összes évfolyam elvégzése esetén  

 megkezdett tanév végén szülői kezdeményezésre (írásban) 

 orvosi javaslatra 

 az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát 

 az utolsó /10./ évfolyam befejezésével 

Jogviszony megszűnése évközben kizárólag: 

 orvosi javaslatra 

 egyéb kizáró tényezők miatt (költözés, baleset stb.) 

 szülő írásbeli kérésére, a bejelentésben megjelölt napon 

 nagykorú tanuló írásbeli bejelentésére a bejelentésben megjelölt napon 

 törvényi szabályozás által megadott igazolatlan hiányzások esetében Kt.75. § (i) pontja 

alapján 

Megjegyzés: 

Sikeres felvételi vizsga esetén a gyermek általában egy vagy két év előképzőt végez, attól füg-

gően, hogy az általános iskola 1. vagy 2. évfolyamán iratkozott be a művészeti iskolába. Nép-

tánc és képzőművészeti tanszakon az általános iskola 3. osztályos tanulója (8-9 év) első osz-

tályba léphet, amennyiben a felvételi bizottság felkészültnek találja az 1. évfolyam megkezdé-

sére. 

Zeneiskolában fizikális adottságait figyelembe véve, ugyancsak 3. osztályos korban (8-9 év) 

kezdheti el hangszeres tanulmányait, ekkor lesz első osztályos. Kivétel a furulya hangszer ta-

nulása, amely előképző első évfolyamtól is el lehet kezdeni. Erre az időre a szülőknek el kell 

dönteniük, hogy milyen hangszerre íratják gyermeküket. A fent említett fizikális adottságok 

alapján - a szülő elképzelésével ellentétben - a szaktanárok más hangszerre is irányíthatják a 

növendéket (amennyiben a szülő azt elfogadja) 
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2.9. Több tanszakos tanulók helyzete 

 Több tanszakra csak szülői kérésre vehető fel növendék. 

 Vizsgák után minden több tanszakos tanuló helyzetét felülvizsgálja a testület és enge-

délyezi / vagy nem engedélyezi a növendék több tanszakon való egyidejű részvételét a 

jövőben. 

 Amennyiben nem javasolja a testület a több tanszakon való egyidejű tanulást, úgy az 

intézményegység vezető írásban értesíti a szülőt a döntéséről, majd a szülő választhat, 

hogy melyik tanszakot hagyja el gyermeke. 

 az első tanszakra térítési díjat, a további tanszakokra tandíjat kell fizetni. 

A gyermekek érdeke az, hogy annyi tanszakon teljesítsenek jól, amennyit elbírnak, és legyen 

sikerélményük.  

„B” tagozatos tanulók helyzete, „B” tagozatra való felvétel követelményei: 

A szaktanár felvételi előtt legalább 2 évvel értesíti a szülőt arról, hogy gyermeke alkalmas mű-

vészeti pályára. 

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy a művészeti pályát megpróbálja gyermeke, úgy kérvényt 

ír az intézményegység vezetőnek, melyben kéri gyermeke „B” tagozatra való felvételét. 

Az intézményegység vezető a kérelmet a tantestület elé terjeszti, mely a kérést véleményezi és 

beterjeszti az iskolavezetés elé. 

A fenntartó a tantestületi vélemény alapján dönt arról, hogy biztosítja e vagy nem a többlet 

órakeretet a növendék felkészítéséhez. A döntésről írásban értesíti a szülőt. 

Amennyiben a szülő kezdeményezi gyermeke felkészítését művészeti pályára az eljárásrend 

azonos. 

Ha a tantestület határozata kedvezőtlen a szülő számára, vagy a szülő későn dönt arról, hogy 

gyermekét művészeti pályára adja, úgy a tantestület nem tud felelősséget vállalni a növendék 

felkészítéséért. Erről a szülő írásbeli tájékoztatást kap. 

A tantestület által elutasított növendéket a szaktanár elviheti konzultációra a felsőbb intéz-

ménybe a szülővel, és véleményeztetheti a tanuló felvételi esélyeit. 

Előképzőből hangszeres-előképzőbe való átiratkozás évközben 

 Félévkor a szolfézstanár felméri a növendékeket. 

 Javaslatot tesz a tantestület felé, mely növendék alkalmas hangszeres előkép-

zőbe. 
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 A tantestület a javaslatot véleményezi és az intézményegység vezető elé, ter-

jeszti. 

 Az intézményegység vezető dönt a kérdésben, mivel ennek óraszám vonzata 

van. 

 A döntésről a szülőt írásban értesíti a szaktanár. 

Előképzőből hangszeres előképzőbe átmenni évközben csak nagyon indokolt esetben, (kiemel-

kedően tehetséges növendék) osztályozó vizsga letételét követően lehet. 

 

2. 10 Magasabb évfolyamba lépés feltételei, az értékelés 

Felsőbb évfolyamba bocsátható az a tanuló, aki megfelelt évfolyama minimális követelménye-

inek, valamint főtárgyból és a kötelező tárgy(ak)ból eredményes vizsgát tett. Ha bármilyen el-

fogadható ok miatt a növendék a beszámolón nem vett részt, osztályzatát évi munkája alapján 

a szaktanár állapítja meg. A hivatalos érdemjegyeket havonként és félévente az ellenőrzőbe, az 

év végi osztályzatot pedig a bizonyítványban kapják meg a növendékek. 

Zene: 

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyúj-

tott teljesítménye alapján a következő minősítés valamelyikét kaphatja: 

 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkózásra szorul 

Az alapfok és a továbbképző évfolyamain a növendék előmenetelének értékelésére a havi ér-

demjegyeken és tanszaki koncerteken kívül évi két alkalommal kerül sor. A félévi osztályzato-

kat a hangszeres tanár javaslata alapján, az év végi osztályzatokat a hangszeres tanár javaslata 

alapján, az egész évi munka figyelembe vételével a szaktanárokból álló vizsgabizottság állapítja 

meg. A tanuló szorgalmának értékelése minden esetben a főtárgy-tanár feladata.  

Néptánc  

Előképző évfolyamon a tanuló évi munkája és az összefoglaló órán, illetve a beszámolón nyúj-

tott teljesítménye alapján az alábbi minősítést kaphatja: 
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 kiválóan teljesített 

 jól teljesített 

 megfelelően teljesített 

 felzárkózásra szorul 

Az alapfok 1-6 évfolyamán a pedagógus a tanuló teljesítményét tanítási év közben érdemjegy-

gyel értékeli, félévkor és év végén osztályzattal minősíti. A tanulók félévi és év végi vizsgái az 

iskolában egyénileg, párban vagy csoportos bemutatási formában bizottság előtt történnek. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. 

Az előképző évfolyamokon félévkor nem tervezünk vizsgát, hanem év végén bemutatót tartunk 

a tanult tananyagból (játékok, népdalok). A vizsgaanyagok bemutatása történhet egyénileg, pár-

ban és csoportosan. Év végi bemutatón a tanult koreográfiát adják elő a növendékek 

Képző- és iparművészet 

A tanulók teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékel-

jük. A félévi és az év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján határozzuk meg. A tanév 

során a bemutatott pályázatokon, kiállításokon való szereplést értékeljük. Az elméleti tárgyak 

számonkérési módja szóbeli vagy írásbeli forma. A tanulók munkáját félévkor ellenőrzőben, év 

végén bizonyítványban osztályzattal minősítjük.  

Az értékelés sajátosságai (mindhárom szakág esetében) 

A művészeti iskolában adott osztályzat megállapításakor az alábbiakat is vesszük figyelembe: 

1. Féléves munka /havi jegyek átlaga/ 

2. Tanszaki bemutatón, kiállításon nyújtott teljesítmény 

3. Félévi, év végi vizsgán nyújtott teljesítmény 

4. Egyéb koncerten, versenyen nyújtott teljesítmény 

A fentiek egy-egy részjegyet érnek, melyek átlaga adja az év végi, félévi jegyet. A kerekítés, 

ha szükséges, a szaktanár kompetenciája. 

Érdemjegyek alkalmazása:  

Alapfok és továbbképző évfolyamokon az alábbi érdemjegyeket és osztályzatokat alkalmazzuk: 

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

A tanuló szorgalmának értékelésére a következő érdemjegyeket és osztályzatokat használjuk: 

 példás ( 5 ), jó ( 4 ), változó ( 3 ), hanyag ( 2 ) 
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3.Mellékletek    

  1. számú melléklet 

3.1 Záradékok 

A művészeti iskola törzslapokra és bizonyítványokba, valamint a félévi értesítőbe (tájékoztató 

füzet) a tanuló munkájáról, eredményeiről az alábbi egységes záradékok írhatók: 

Tantestület határozata rovatba: 

- Hangszeres előképző második évfolyamba léphet 

- Hangszeres tanulmányait megkezdheti. 

- A nevelőtestület határozata: (betűvel) évfolyamba léphet (például harmadik /A/, ötödik 

/B/). 

- Az alapfokú művészeti iskolai tanulmányait befejezte, a továbbképző hetedik/A vagy 

hetedik/B évfolyamba léphet. 

- A főtárgyi órák egyharmadánál többet mulasztott, nem osztályozható, évfolyamát foly-

tathatja. 

- II.-45./2006. sz. engedély alapján évfolyamát folytathatja. 

- ………………..tárgyból javítóvizsgát tehet. 

- A javítóvizsgán……………………..tárgyból……………………osztályzatot kapott. 

- A javítóvizsgán elégtelen osztályzatot kapott, évfolyamot ismételhet. 

- A javítóvizsgán igazolatlanul nem jelent meg, tanulmányait az évfolyam megismétlésé-

vel folytathatja. 

- Elégtelen tanulmányi eredménye miatt………………….. főtárgy szakon tanulmányait 

nem folytathatja. 

Megjegyzés rovatba: 

- A beszámolón igazoltan nem vett részt. 

- A beszámolón igazolatlanul nem vett részt. 

- A szolfézs órák egyharmadánál többet mulasztott, nem osztályozható, évfolyamát foly-

tathatja. 

- II.-45./2006. sz. engedély alapján szolfézs tárgyból évfolyamát folytathatja. 

- Összevont beszámolót tett a ……………. szak…………………évfolyamából. 

- Kiváló tanulmányi eredményéért igazgatói dicséretben részesült. 

- Kimagasló tanulmányi munkájáért szaktanári dicséretet kap …………… tárgyból. 
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- ……………………..fegyelmi határozat alapján kizártam az alapfokú művészetoktatási 

intézményből. 

- A szülő kérelmére töröltem a tanulók névjegyzékéből. 

2. számú melléklet 

3.2  Művészeti alapvizsga, záróvizsga 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 51. §-

ának (3) bekezdése alapján művészeti alapvizsgát először a továbbhaladás feltételeként azoktól 

a tanulóktól kell megkövetelni, akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg a tanulmányaikat az 

alapfokú művészetoktatási intézmény első alapfokú évfolyamán.  

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadá-

sáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet mellékleteként kiadott alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjának III. fejezete határozza meg a művészeti alapvizsga és 

záróvizsga követelményeit.   

 

3.2.1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

3.2.2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának 

módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészet-

oktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló fel-

készültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, ameny-

nyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 

intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy 

tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 
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Vizsgabizottság: 3 tanár + az intézmény igazgatója (minimum 2 fő szakos tanár legyen) A 

vizsga időpontjáról a szülőket értesíteni kell, de maga a vizsga zártkörű. 

3.2.3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - 

egyéni versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a művészeti ág valamelyik tanszakán művészeti alapvizsga és 

záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

3.2.4. Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanul-

mányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanul-

mányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alap-

vizsga, illetve záróvizsga. 

 

3.2.5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

712



3. számú melléklet

3.3 Az iskolai élet munkarendje 

A 2021. szeptember 1. napjától a tanítási év valamennyi évfolyamon 180 nap. A tanév az 

isko-laéves munkatervében meghatározott napon kezdődik és fejeződik be. Az alapfokú 

művészeti iskolákban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének 

keretében – az intézményegység vezető határozza meg. 

A szorgalmi idő 2 félévből áll, melynek kezdő napjától az első félév január 26-ig, a második 

félév január 27-től a szorgalmi idő befejező napjáig tart. 

A vizsgák, ill. beszámolók időpontját a művészeti iskola vezetője határozzák meg. 

Az órarend szerint megtartott foglalkozásokon felül tanítási óráknak tekinthetők a munkaterv 

által előírt meghallgatások, a tanév végi beszámolók, növendék-hangversenyek, tanszaki be-

mutatók, tanévzáró, közös órák is, ha azokon a tanulók részvétele kötelező. 

Az iskola szorgalmi időben hétfőtől - péntekig tart nyitva. Szombaton és vasárnap az intéz-

ményegység vezetővel történő előzetes egyeztetés alapján használhatók a tantermek. A tanítás 

helye az iskola épülete, a tanítási idő általában 12 órától 21 óráig tart. 

Az iskolában folyó munka szakmai rendjét, beosztását, időtartamát, tanszakonkénti tantervét, 

óratervét a külön jogszabályban előírtaknak megfelelően határozzuk meg. 

A tanulók óráit úgy osztjuk be, hogy azok ne ütközzenek az iskolai tanítási órákkal. A főtárgyi 

órák beosztásánál ügyelünk arra, hogy a távolabb lakó tanulók óráit - ha lehetséges - kössük a 

kötelező tárgyi órákhoz. 

A megtartott hangszeres órákat a főtárgyi naplóban dátum szerint, a szolfézs, ill. kötelező tárgyi 

órákat az említett tantárgyi naplókban sorszám és dátum szerint tüntetjük fel. 

A tanítási órák alatt a tanárt, vagy a tanulót csak rendkívüli esetben lehet zavarni 
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4. számú melléklet 

 

3.4 Az alapfokú művészetoktatási intézmények által használt kötelező nyomtatvá-

nyok 

 

 Beírási napló 

 Eszköz- és hangszerkölcsönzési kötelezvény 

 Eszköz- és hangszernyilvántartó füzet 

 Javítóvizsga-jegyzőkönyv 

 Jegyzőkönyv a vizsgához 

 Osztályozóvizsga-jegyzőkönyv 

 Jegyzőkönyv a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

 Nyilvántartás a tanuló- és gyermekbalesetekről* 

 Bizonyítványkönyv* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - zene-

művészet, táncművészet, képző- és iparművészet– szerint 

 Törzslap külív, belív* (alapfokú művészetoktatási intézmény művészeti ágai - zene-

művészet, táncművészet, képző- és iparművészet - szerint) 

 Szülői nyilatkozat 
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