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HELYI TANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS ÉS OKTATÁS
BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA 1-4. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába lépő kisgyermekben óvja és
továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.
Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás
tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a társas kapcsolatok, majd a
tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának,
segíti természetes fejlődését, érését.
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában - élményszerű tanulással,
problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal
fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket,
szokásokat alakít.
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen
tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a
felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és
gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való
részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez.
Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva
elősegíti a személyiség érését.
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való
megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a
gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből,
fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak.
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és
bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a
tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor,
valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök
kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési
szükségleteit tekinti irányadónak.

Kiemelt fejlesztési feladatok
Énkép, önismeret
A kezdő iskolaszakasz bevezető időszakában az iskolába kerüléssel együtt járó tanulási
mód, környezet és tevékenység váltást lassú átmenettel szükséges segíteni és minél inkább
törésmentessé tenni.
A tanító biztonságérzetet fokozó, a tanulási sikerek gyakori megélésének és
elismerésének feltételrendszerét megteremtő, tapintatos és szeretetteljes bánásmódja teszi
lehetővé, hogy a kisiskolások felfedezhessék belső értékeiket, a feladatokkal való megküzdés
élményét, kipróbálhassák fejlődő önállóságukat, s ne végzetes kudarcként, hanem hasznosuló
tanulsággal éljék meg sikertelen próbálkozásaikat is.
A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátíthatják el a gyerekek leginkább
azokat az alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek
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megalapozhatják a társadalmi, természeti és technikai környezetükkel kapcsolatos pozitív
viszonyulásaikat, elősegítve ezzel szocializációjuk sikerességét.
Hon-és népismeret
A kisiskolások különösen nyitottak, fogékonyak e fejlesztési terület irányában. Ezért is
olyan fontos, hogy a tanító minden lehetőséget - pl. az olvasmányok tartalmát, a közös
éneklés, zenélés élményét, a képzőművészeti alkotásokkal való találkozás alkalmait, a
társadalmi, természeti és technikai környezetből szerzett tapasztalatokat és ismeretbővítést célirányosan használjon fel ahhoz, hogy a haza fogalmát megtöltse tartalommal,
gondoskodjon a nemzeti és keresztény kultúra értékeinek átörökítéséről, ösztönzést adjon a
nemzeti és keresztény hagyományok ápolására és a hazaszeretet példáinak megmutatása
mellett a hazaszeretet tevékenységekben megnyilvánuló gyakorlásához is teremtsen
feltételeket. Ez a pedagógiai tevékenység természetesen csak akkor lesz teljes értékű, ha már
kisiskolás korban megkezdődik a hazánkban élő nemzetiségek és népcsoportok, vallási
felekezetek iránti figyelem és nyitottság megalapozása, a kulturális értékeikkel való
ismerkedés és az elfogadásukra, a megbecsülésükre, a tiszteletükre való ráhangolás.
A jól megalapozott nemzeti azonosságtudatra épülhet fel az európai azonosságtudat,
az egyetemes és keresztény kultúra iránti fogékonyság, mert a gyerek olyan kitekintés,
élmény és tapasztalás birtokába jut, amely a későbbiekben utat nyithat és feltételt képez az
európai identitás fejlődéséhez.
Környezeti nevelés
Az iskolába lépő kisgyerek az óvodából sok olyan hasznos tapasztalatot, élményt és
érzelmi alapvetést hoz, amelyik megalapozza az alsó tagozat tudatosító, attitűdformáló,
szokásalakító tevékenységét a környezettudatos magatartás formálásához.
A kisiskolások környezeti nevelésében kiemelt szerepe van a személyes
tapasztalatoknak és az ismételten átélt élethelyzeteknek. Ezek többféle nézőpontból történő
megbeszélésének, értékelésének, a vélemények ütköztetésének és a pozitív magatartásformák
folyamatos gyakorlásának. Különösen fejlesztő hatásúak a gyermekek környezetében
megfigyelhető és jól érzékelhető környezeti problémaszituációk megoldására szervezett - a
gyerekek öntevékenységére, ötleteire építő - kreatív feladatok és projekt-jellegű
tevékenységek.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése
A bevezető és a kezdő iskolaszakasz tanulási tevékenységeinek egyik leglátványosabb
eredménye az új nyelvhasználati módok, az olvasás és az írás megtanulása és használatának
eszközzé fejlesztése. Tekintettel arra, hogy a nyelvhasználati módok megtanulása egymásra
épül, fejlesztésük pedig szorosan egymáshoz kapcsolódik, a velük való foglalkozás helyes
arányainak kialakítása különös figyelmet igényel a tanítótól.
A különböző nyelvhasználati módok tanulásának pszichológiai és szociokulturális
feltételeiben igen jelentős eltérések tapasztalhatók a tanulók körében. Ezért súlyos hiba, ha a
tanítás feszített tempójú, egységes haladási ütemet vár el a tanulóktól, nincs tekintettel eltérő
jellemzőikre, fejlesztési szükségleteikre. Az olvasás és az írás, valamint a szövegalkotás
tanulásának kezdeti időszakában a szokásosnál is nagyobb szerepe van az egyéni különbségek
figyelembevételének, a differenciált fejlesztésnek. Ilyen módon érhető el, hogy az olvasás, a
szóbeli és az írásbeli önkifejezés élmény, örömteli tevékenység lehessen a gyermeknek.
Lehetővé kell tenni, hogy a tanulók saját olvasatuk szerint értelmezhessék a szöveget,
kapjanak ösztönzést arra, hogy felépítsék magukban annak képi világát. Az értő olvasás
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fejlődésében fontos lépés az a tapasztalat, hogy a szöveg nemcsak irodalmi élményt nyújthat,
hanem ismeretforrás is, s az így megszerzett tudás felhasználható újabb feladatok
megoldásához.
Az anyanyelv emeltebb igényű használatának megalapozása is kisiskolás korban veszi
kezdetét az ösztönös nyelvhasználat tudatosítási folyamatainak beindításával.
A kommunikációs kultúra korunkban nélkülözhetetlen összetevője a különféle
ismeretforrások hasznának és felhasználhatóságának korai megtapasztalása, s ennek részeként
az elektronikus média használatának megalapozása a számítógép elemi szintű kezelésének
megismerésével.
Tanulás
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára
törekvés által motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek
megoldásával, kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen
mozgósításával, új helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. E
tevékenységek közben alakulnak a későbbi - felnőtt kori - munkavégzéshez nélkülözhetetlen
akarati jellemzők, érzelmi viszonyulások és képesség összetevők (tervezés, döntés,
visszacsatolás, együttműködés, megbízhatóság, sikerek megélése, a kudarcok elviselése,
újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értékelés stb.) is.
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem szabadon választható
témákban, kötetlen szervezésű és társas tanulási helyzetekben is kipróbálhassák képességeiket
a tanulók.
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének
függvényében néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri
kipróbálása, valamint alapvető tanulási szokások (pl. tanulási sorrend, időtervezés,
könyvtárhasználat, szöveghasználat, önellenőrzés, hibajavítás) alakításának megindítása is
hozzá tartozik.
Testi és lelki egészség
A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben
befolyásolja, hogy az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a
mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt szükséges
biztosítani a kötetlen játékra és a szabadlevegőn szervezett mozgásra.
A tanulók egészséges tanulási környezetének megszervezése, elhelyezése, a keresztény
nevelés céljait alapul vevő, szeretetteljes bánásmód és szorongásmentes légkör megteremtése
mellett a tanítónak figyelemmel kell kísérnie - a testi-lelki egészség védelmében - a
gyermekek testi, lelki fejlődését és otthoni neveltetését is, hogy adott esetben teljesíthesse
védő-segítő feladatait.
A lelki egészség fontos összetevője a kortárskapcsolatok szerveződése, a közösségben
elfoglalt pozíció, a barátkozás sikeressége. Ezek kedvező alakulásához esetenként a tanító
segítsége indirekt irányítása is szükséges. Olyan pedagógiai eljárások alkalmazása kívánatos,
amelyek hatására a mellőzést, a kirekesztést, a sértő elzárkózást, a féktelen indulati
megnyilvánulásokat felváltja a csoportban a keresztény értékrendet alapul véve az elfogadás,
a türelem, készség az együttműködésre, az egymás segítése, az őszinte hangnem, a kölcsönös
megbecsülés.
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Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az alapozás igényével már a kisiskolások nevelésében is megjelenik az állampolgári
nevelés. Itt elsősorban a társadalmi tapasztalatok szerzése (pl. foglalkozások megismerése, a
társadalmi munkamegosztás konkrét eseteinek megfigyelése, a felnőtt szerepekhez
kapcsolódó szerepjátékok, magatartásformák, személyközi kapcsolatok elemzése,
modellezése konkrét esetek kapcsán), attitűdformálás, magatartási minták közvetítése a cél.
Továbbá olyan keresztény szellemű személyiségvonások fejlesztése, amelyek a későbbiekben
nélkülözhetetlenek az értékes társadalmi tevékenységekben való részvételhez, az egyén
boldogulásához (pl. feladattudat, a gyermek önmagáért és környezetéért érzett felelőssége, az
együttműködés képessége, a közösség ügyei iránti érdeklődés, figyelem és tenni akarás, a
véleménynyilvánítás igénye, a tolerancia, a türelem alapjai). A fejlesztés keretét a
célirányosan szervezett tanulási és szabadidős tevékenységek és a természetes élethelyzetek
adják.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1–4. évfolyam
Alapelvek, célok
Az általános iskola kezdő szakaszában az anyanyelv és irodalom tanulása alapvetően
két célt szolgál. A fejlesztés részint az anyanyelvi kultúra, részint pedig az irodalmi műveltség
alapozására irányul.
Az anyanyelvi nevelés elsődleges feladata a szóbeli és az írásbeli kommunikáció
eszközi használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, új
nyelvhasználati módok tanítása, illetve a nyelvhasználat változatos tanulói tevékenységekre
épülő, folyamatos gyakoroltatása. A tanulási tartalmak feldolgozása kedvező feltételeket
teremt anyanyelvi örökségünk ápolásához, hagyományozásához, a különféle kommunikációs
helyzetekben való aktív részvétel gyakorlásához, valamint az önálló tanulás és önművelés
képesség- és szokásbeli alapjainak megerősítéséhez.
A kisiskolások az iskolai tanulmányaik megkezdésekor – általában – birtokolják és
használják anyanyelvüket. Az első iskolai években mégsem az elméleti rendszerezés a tanító
kiemelt feladata, hanem a változatos és egyre emeltebb igényekkel fellépő gyakoroltatás a
különféle nyelvhasználati tevékenységekben, különös tekintettel a szókincs gazdagságának és
felhasználási lehetőségeinek felfedeztetésére, a játékos, önkifejező gyakorlatok ösztönzésére.
E tanulás tapasztalataira – mint szilárd alapra – épülhet majd rá a továbbiakban a nyelvi
rendszer fogalmi megközelítésének folyamata és az anyanyelv tudatos, kulturált használata.
Az irodalmi nevelés a befogadói magatartást fejleszti. Elsődleges feladata az irodalom,
az olvasás megszerettetése, az olvasási kedv megerősítése és szokássá alakítása. Az irodalmi
műveltség megalapozásához kisiskolás korban a szövegolvasáshoz és gyakorláshoz
kapcsolódó szövegelemző és értelmező feladatok megoldása, a szövegről való
együttgondolkodás, egymás olvasatának megismerése, valamint az elemi irodalmi
ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatszerzés, az esztétikai, erkölcsi és valóságértékek
felfedezése, érzelmileg is megalapozott befogadása nyit utat.
A különféle nyelvhasználati tevékenységekhez kapcsolódó feladatmegoldások
kedvező feltételeket teremtenek az önálló tanulás képességeinek célirányos fejlesztéséhez, az
ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak megismeréséhez és gyakorlásához.
A fejlesztés területei
Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és megértés: megalapozza a társas
együttműködés nyelvi képességeit és a kulturált nyelvi magatartást.
Olvasás-szövegértés; elemi ismeretek az irodalomról: az olvasás jelrendszerének
elsajátításával és az olvasástechnika eszközzé fejlesztésével feltételt teremt az írott szövegek
tartalmának önálló megértéséhez. A szövegek értelmezésével felkészít a lényeg megértésére,
a mélyebb tartalmi rétegek felfogására. Az olvasmányok tartalmi és formai vizsgálata fejleszti
a tanulók ítélőképességét, erkölcsi és esztétikai értékek iránti fogékonyságát. Lehetőséget
teremt elemi irodalmi ismeretekkel kapcsolatos tapasztalatok szerzésére, irodalmi
kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedezésére, a magyar nyelv és a
magyar kultúra érzelmi átélésére, az olvasás megszerettetésére.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése: feladata az olvasás-szövegértés
képességének fejlesztésébe ágyazva a megismerő képességek intenzív fejlesztése, tanulási
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szokások és technikák tanulása, a könyvtárhasználat helyes módjának, az információszerzés
lehetőségeinek megismerése, helyes szokásainak elsajátíttatása.
Írás-helyesírás: lényege az írástechnikának a tanulást és az írásos önkifejezést
kiszolgáló eszközzé fejlesztése a helyesség, az olvashatóság és a rendezettség igényével.
Írásbeli szövegek alkotása: a tanulók elsajátítják az írásbeli anyanyelvhasználat
normáihoz igazodó szövegalkotás alapjait. Bátorítást kap a képzelet, az egyéni stílus
kipróbálása, az önkifejezés megtapasztalása különféle szövegformákban.
Ismeretek szerzése az anyanyelvről: hogy a tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű
grammatikai ismeretek szerzésével megkezdődhessen a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának
folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség
és az igényes nyelvhasználatra való törekvés.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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
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tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős
tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
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7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
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Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
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A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

1. évfolyam
Éves óraszám: 314,5 óra
Felmérések: év végén (hangos olvasás és értő olvasás)
Időkeret
Témakörök

8,5 óra/hét

1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése
2. Az olvasás-szövegértés képessé-gének fejlesztése
Betűismertetés és olvasásgyakorlás.
Az értő olvasás fejlesztése, szövegolvasás
3. Írástanítás, az íráshasználat fejlesztése
Az írott betűalakok tanítása
Írástechnikát fejlesztő gyakorlatok
4.
Ismétlések,
rendszerező
összefoglalások,
felmérések a tanév során
ÖSSZESEN:

32 óra
105 óra
54 óra
63 óra
46 óra
14 óra
314 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
– Beszoktatás az iskolai életbe, az óvodából az iskolába való átmenet elősegítése.
- A tanulás eszközeinek és az eszközök használatának megismertetése, gyakorlása, elemi
tanulási szokások kialakítása.
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- Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos
fejlesztése (pl.: a figyelem tudatossága, tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége;
differenciált látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások; beszéd és
beszédértés).
-A tanulás iránti érdeklődés és motiváltság erősítése és továbbfejlesztése.
– Széles körű nyelvi tapasztalatszerzési lehetőségek teremtése. A nyelvhasználat tudatosodási
folyamatainak megindítása.
- Intenzív szókincs- és beszédfejlesztésre alapozottan új nyelvhasználati módok (olvasás, írás)
megismerése, eszközi használatának megalapozása.
- Szövegek olvasásával az értő olvasás fejlesztése. Az olvasottak megbeszélése során erkölcsi
és igazságértékek felismertetése.
- A társadalomban való eligazodáshoz a felnőtt- gyerek kapcsolatok és a családi élet körében
irányított tapasztalatszerzés és megbeszélés.
Témakörök, tartalmak
1. Az olvasás és az írás megtanításának előkészítése
A beszéd és a beszédértés fejlesztése.

Az olvasás és az írás megtanulását
előkészítő tevékenységek és
gyakorlatok.

Az írás megtanulásának technikai
alapozása.
2. Az olvasás-szövegértés
képességének fejlesztése
Betűismertetés és olvasásgyakorlás:
– a beszéd és a beszédértés
fejlesztése;

Tanulói tevékenységek
Beszéd légző, artikulációs, időtartam és helyes
kiejtési gyakorlatok. Mondókák, versek,
gyermekdalok, találós kérdések tanulása, mondása.
Érzékelő, memóriafejlesztő játékok, bábozás,
szerepjátékok.
Témakörös szógyűjtésekkel szókincsfejlesztő
gyakorlatok, képolvasás, mesemondás.
Mesehallgatás, szóbeli feladatadás, utasítás
szövegének értelmezése. Üzenet vétele és
továbbítása.
Tapasztalatszerzés a szövegről, mondatról, szóról,
hangokról. Hangok helyének, időtartamának
megfigyelése szavakban. Hang kiemelése szóból,
önálló hangoztatása és összekapcsolása más hanggal.
Analizáló, szintetizáló feladatok: mondatok, szavak
felbontása, szótagolás, szóalkotások, szavak
kiegészítése, mondatalkotások.
Tájékozódás a térben, a testsémán, a síkban.
Relációkat, térben vagy síkban elfoglalt helyet,
helyzetet kifejező szavak értelmezése, pontosítása,
tanulása.
A füzet és az írószerek használatának gyakorlása.
Finommozgásokat, mozgáskoordinációt fejlesztő
gyakorlatok. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek
vázolása, írása.
Artikulációs és légző gyakorlatok. Szavak,
szókapcsolatok, mondatok helyes kiejtése. Szavak
értelmezése, mondatalkotások. Képolvasás.
Beszélgetés képekről, eseményekről, élményekről.
Válaszadáskérdésekre. Szóban elhangzó utasítások
végrehajtása. Mese tartalmának követése hallás után.
A megértést vizsgáló kérdések megválaszolása,
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– betű-ismertetés;

– olvasási gyakorlatok;

– tapasztalatszerzés az anyanyelvi
ismeretek körében.

Az értő olvasás fejlesztése,
szövegolvasás:
– mesék, versek, történetek, sorolók,
gyermekjátékok a népköltészet és a
műköltészet köréből.
– a természet szeretetének,
védelmének érzelmi alapozása,
- a család és a gyermek
kapcsolatrendszerének megfigyelése,
elemzése,
- egyház és iskola kapcsolata,
- a templom, ahová járunk.
- Egyházi ünnepek tartalma életkori
sajátosságnak megfelelően,
– az egymás iránti szeretet, elfogadás,
tapintat, felelősség tudatosítása;
– szociális képességek fejlesztése,
szociális technikák bemutatása;
– a mindennapi érintkezés nyelvi
fordulatai;
– az önálló tanulás képességének
fejlesztése: (feladat-megoldási
algoritmusok, könyv és
könyvtárhasználat; verstanulás).

feladatok megoldása.
Hang kiemelése szóból; a hang és a betű azonosítása;
a hallási, a látási kép és a beszédmozgás
kapcsolatának kiépítése és megerősítése.
Betű felismerése betűsorban, betűcsoportban,
szavakban; betűk összeolvasása; szavak,
szókapcsolatok, mondatok, rövid, egyszerű, néhány
mondatos szövegek szótagoló, majd folyamatos
elolvasásának gyakorlása csendesen és hangosan. Az
olvasottak megértésének bizonyítása egyszer
feladatok megoldásával.
A szöveg, a mondat, a szó, a szótag, a hang és a betű
felismerése és megnevezése konkrét esetekben.
Megfigyelések a hangok képzéséről és fajtáiról; a
szöveg és a mondat tagoltságáról (mondathatár,
szavak külön írása).
Helyesírási szabályosságok felismerése és
alkalmazása: hangok időtartamának szerepe,
jelölésük; mondatkezdés és zárás; nagy kezdőbetűs
szavak begyakorolt esetekben.
Rövid szövegek olvasása, szövegértést fejlesztő
feladatok megoldása: szereplő, helyszín események
megfigyelése. Szavak, szövegrészletek értelmezése
szövegösszefüggésben. Az olvasmány tartalmára
irányuló kérdések megválaszolása. Az olvasmány
címének, hangulatának megfigyelése.
Tapasztalatszerzés a versek és a prózai szövegek
formájának különbségeiről, a versek rímeiről.
Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva az
időjárás és a természet változásainak, az emberek, az
állatok és a növények életének megfigyelése.
Élethelyzeteket modellező szerepjátékokban a helyes
magatartásformák tanulása, gyakorlása.
Érzelmek kifejezése mimikával, mozdulattal.
Dramatikus játékokban együttműködés a társakkal.
Szituációs játékokban a köszönés, a bemutatkozás, a
kérés, az ajándék átadás, a köszöntés és a
megköszönés gyakorlása.
A feladatmegoldás lépéseinek gyakorlása.
Látogatás a könyvtárban. A könyvtárhasználat
szabályainak megfigyelése. A gyermeklexikonok
használata segítségadással.
Memoriterek megtanulása: 2-3 mondóka, soroló,
találós kérdés, népdal; Petőfi Sándor: A tavaszhoz;
Weöres Sándor: Szunnyadj, kisbaba; Kocsi és vonat;
Csanádi Imre: Farkas üvölt; Szabó Lőrinc: Tavasz;
Kányádi Sándortól 1-2 szabadon választott vers.
Olvasmányok tartalmának elmondása; állatok,
növények bemutatása olvasott szöveg alapján;
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történet alkotása képsor segítségével; párbeszédek
felolvasása szerepek szerint; telefonálás modellezése
szituációs játékban.
Szövegek ismételt néma és hangos olvasása.
Begyakorolt szöveg felolvasása az élőbeszédhez
közelítő hanglejtéssel.
Kiegészítő anyag

Az olvasástechnika fejlesztése:
pontosság; tempó, folyamatosság.
3. Írástanítás, az íráshasználat
fejlesztése
Az írott betűalakok tanítása.
Az írástechnikát fejlesztő gyakorlatok.

Írott kis- és nagybetűk alakítása, kapcsolása.
Gyakorlás betűk, betűkapcsolatok, rövid szavak
írásával. A hangok időtartamának jelölése.
Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: szavak,
szókapcsolatok, rövid mondatok írása. Hat betűnél
nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása.
Rövid szavak írása emlékezetből.
Rövid mondatok írása tollbamondásra és
emlékezetből. Szavak írása betűrendben.
A tanulási folyamat szükség szerinti pontjain a
tanultak ismétlése, gyakorlása.
Egyszerű feladatmegoldások formatív és szummatív
jellegű felmérésekben.

Kiegészítő anyag
4. Ismétlések, rendszerező
összefoglalások, felmérések

2. évfolyam
Éves óraszám: 296 óra
Heti óraszám: 8 óra
Felmérések száma
Értő olvasás: 3 (év elején, félévkor, év végén)
Hangos olvasás: 3 (év elején, félévkor, év végén)
Fogalmazás: 2
Nyelvtan: 2 (év eleji, év végi, valamint témazáró felmérések)
Időkeret
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás.
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8 óra/hét
15 óra

45 óra

Olvasásgyakorlás.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése.
3. Írás, íráshasználat
Az írástechnika fejlesztése.
Az írás eszközi használatának gyakorlása.
4. Ismeretek az anyanyelvről
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása.
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás.
5.
Ismétlések,
rendszerező
összefoglalások,
felmérések a tanév során
ÖSSZESEN:

73 óra
17 óra
42 óra
22 óra
22 óra
50 óra
10 óra
296 óra

A heti 8 óra elosztása:
olvasás:
írás:
nyelvtan:

4
2
2

FEJLESZTÉSI FELADATOK
–
–
–

–
–
–

A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés
érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának
elősegítése.
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb
kifejezésére ösztönzés.
Az első évfolyamon elsajátított új nyelvhasználati módok készségeinek
továbbfejlesztése: az olvasás pontosságának, folyamatosságának és tempójának
fokozása, a megértés minőségének javítása; az írásmozgások automatizmusainak és az
íráshoz kapcsolódó helyes szokásoknak a megerősítése.
Az anyanyelvhasználat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának
megalapozása.
Gazdag olvasmányélményekre építve az irodalomolvasás és a könyvek iránti érdeklődés
megerősítése, az információhordozók használatával kapcsolatos helyes viszonyulások és
felhasználói szokások alakítása.
Társadalmi tapasztalatok szerzésével és azok feldolgozásával a környezetben való
eligazodás támogatása a baráti körben, az iskola közösségeiben, a felnőtt-gyerek
kapcsolatokban és a felelős környezeti magatartás területén.

Témakörök, tartalmak
1. A beszédkészség,
szóbeli szövegalkotás és
a megértés fejlesztése

Tanulói tevékenységek
Légző gyakorlatok, a beszédlégzés helyes beidegződésének
gyakorlása. Artikulációs gyakorlatok az időtartam és a
hangkapcsolatok helyes kiejtéséhez. Mondatok, szövegek
olvasásával, memoriterek elmondásával a hanglejtés, a hangsúly
szerepének megfigyelése és helyes alkalmazásának gyakorlása.
A szókincs gazdagításához szavak gyűjtése, értelmezése,
szókapcsolatok, mondatok alkotása, kiegészítése, átalakítása.
Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása
képek, képsorok segítségével, adott vagy választott témáról.
Páros és csoportos beszélgetés. A kérdezés és a válaszadás
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gyakorlása. Beszélgetés a barátságról, iskolai, családi témákról, a
természetről.
Szituációs játékokban a felnőttek és a kortársak megszólításának
és az udvarias nyelvhasználat fordulatainak megismerése és
gyakorlása.
Nem verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd
közben.
Dramatikus játékokkal mindennapi élethelyzetek modellezése a
felnőtt-gyerek kapcsolatokban alkalmazható magatartás-formák
és nyelvi formulák gyakorlásához.
Mímes játékok, felkészülés karácsonyi és anyák napi műsorra.
Kiegészítő anyag
2. Olvasás-szövegértés
elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás: –
prózai szövegek, versek,
mondókák, találós
kérdések a népköltészet és
a műköltészet, a
klasszikus és a mai
magyar, valamint a
szomszédos népek
gyermekirodalmából;
egyszerű, rövid
ismeretterjesztő és
hétköznapi szövegek;
– barátság, kölcsönösség,
felelősség egymásért;

Kiegészítő anyag
–

dramatikus játékok.

Az olvasmány témájának, szereplőinek, főbb eseményeinek
megnevezése.
A szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik
megfigyelése. Egyszerű oksági összefüggések felismerése. Mese
és valóság megkülönböztetése. Tapasztalatszerzés szavak,
kifejezések többletjelentéséről a szövegben. Gondolategységek
lényegének összefoglalása, vázlatpont megfogalmazása.
A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése.
Versek formájának megfigyelése, a ritmus, a rím, az ismétlődések
felfedezése tapasztalati alapon.
A baráti kapcsolatokat, családi, iskolai közösségek életét
meghatározó motívumok megfigyelése, ezek érzelmi hátterének
és megnyilatkozásainak vizsgálata az olvasottakhoz kapcsolódva.
Egyházi szokások, ünnepek az iskolában.
Városunk templomai. A templom belső tereinek ismerete.
A jeles napok c. témakörön belül a különböző egyházi ünnepek
tartalma, jelentősége az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Mesejellemzők megfigyelése, véleményalkotás az olvasottakról.
Olvasmányok szerzőjének megnevezése. Az író és költő fogalom
különbségéről tapasztalatok gyűjtése. Rövid mesék, történetek
dramatikus, bábos megjelenítése. Népszokások bemutatása. Az
olvasmány tartalmához kapcsolódó improvizációs és beleélő
játékok. A szövegmondás összekapcsolása mozgással,
mimikával. Szavak, szókapcsolatok, mondatok és
szövegrészletek ismételt hangos olvasása a pontosságra, a
folyamatosságra, a hanglejtésre, a hangsúlyra, az írásjelekre
irányuló valamely szempont figyelembevételével.
Szempontokkal irányított felkészülés után ismert, begyakorolt
szöveg(részlet) felolvasása.

Olvasásgyakorlás.
Mesemondás. Olvasmányok tartalmának elmondása saját
megfogalmazásban. Beszámoló az olvasmányokhoz kapcsolódó
személyes élményekről. Vázlat felhasználása a
tartalomelmondáshoz.
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Mondókák, sorolók, találós kérdések, népdalok. Petőfi Sándor: Itt
Az önálló tanulás
képességének fejlesztése: van az ősz, itt van újra. (részlet), Anyám tyúkja; József Attila:
– szövegmondás;
Altató; Szabó Lőrinc: Csiga-bika; Weöres Sándor és Kányáid
Sándor verseiből szabadon választva. A szövegfeldolgozást
előkészítő vagy annak folyamatához kapcsolódó érzékelő, utánzó
és memóriafejlesztő játékok. Könyvek jellemző adatainak
– memoriterek tanulása;
megfigyelése (szerző, cím, kiadó, kiadás éve, tartalomjegyzék,
terjedelem, illusztráció). Tapasztalatszerzés a jellemzők olvasót
segítő szerepéről. Az illusztráció és a szöveg kapcsolatának
megfigyelése értelmezéssel. Tájékozódás a könyvekben,
újságokban. A tartalomjegyzék használata. A Szivárvány
gyermekújság szerkezetének, rovatainak megfigyelése. Olvasás a
gyermekújságból. A könyvtárhasználat szabályainak
– könyvtárhasználat.
értelmezése, alkalmazásuk gyakorlása. Könyvkeresés a
könyvtárban szerző és cím szerint.

A szabályos betűalakítás és kapcsolás gyakorlása
betűkapcsolások, szavak, szókapcsolatok, mondatok és rövid
szövegek írásával. Figyelem az íráshasználat normáinak
megtartására. Lendületfejlesztő gyakorlatok.
Két-három összefüggő mondat leírása másolás, tollbamondás
után vagy emlékezetből. Válogató másolás. Válaszadás kérdésre.
Mondatok kiegészítése, kibővítése, bennük szavak kicserélése.
Az írástechnika fejlesztése. Önállóan alkotott mondat leírása.
Versek, olvasmányvázlatok leírása, illusztrálása. Összefüggő
mondatok alkotása és leírása akaratlagos írással.
Az írás eszközi
használatának gyakorlása.
A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Az
ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati
Kiegészítő
feladatokban. A hangok csoportosítása fajtájuk és időtartamuk
szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése.
4. Ismeretek az
A szavak jelentést hordozó szerepének megtapasztalása. Rokon
anyanyelvről
értelmű és ellentétes jelentésű szavak szerepének felismerése és
Nyelvtani és nyelvhasználatuk gyakorlása.
helyességi ismeretek
Szavak megfigyelése a mondatban: tapasztalatok a szóalak és a
tudatosítása és
jelentés változásairól, szótő-felismerési gyakorlatok. A többes
alkalmazása
szám jelölésének felfedezése, felismerése szövegben is
– mondat, szó, hang, betű; szövegértelmezéssel. Szavak többes számú alakjának alkotása.
Beszélői szándék felismerése a kijelentő és a kérdő mondatokban.
szótagolás;
Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használatának gyakorlása.
– szótő és toldalék;
Tapasztalatszerzés a felkiáltó, az óhajtó és a felszólító mondatok
használatáról.
A -ba, -be, -ban, -ben, -val, -vel ragos szóalakok helyes
használata és leírása.
Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli
– mondatfajták;
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feladatokban. Hibajavításkor indoklás a szabály felidézésével.
Kiegészítő anyag

A helyesírási eset felismerése, a jelölés gyakorlása szóelemzés
segítségével. A leírás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása.
A j és ly használata a tankönyvi szókincs körében.
A tanuló által ismert személy- és állatnevek, a lakóhely földrajzi
neveinek írása.

Helyesírási szabályismeret és -alkalmazás: –
az időtartam jelölése
-o, -ó, -u, -ú, -ü, -ű, -i, -í;
-ít, -ul, -ül; -tól, -től, -ból,
-ből, -ról, -ről;
– a kiejtéstől eltérő
hangkapcsolatok;
– a hagyomány szerinti
írás- mód;
– az elválasztás szabályai;
– a kijelentő és a kérdő
mondat jelölése.

Szabályismeret és -alkalmazás.
A mondatkezdő nagybetű és a megfelelő mondatvégi írásjel
alkalmazása írásbeli feladatokban.
A Duna, a Tisza, a Balaton és Magyarország nevének helyes
leírása.
A tanultak felidézése, áttekintése és rendszerbe foglalása. A
megszerzett tudás bizonyítása írásbeli feladatok megoldásával.

Kiegészítő anyag
5. Ismétlés, rendszerezés,
összefoglalások,
felmérések anyag

A TOVÁBBFEJLESZTÉS ALAPJAI
–

A tanuló érthetően beszél. Megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai
közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol. Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a
kortársak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit.
– Képes két-három összefüggő mondat alkotására. Követhetően számol be élményeiről,
olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memoritereket.
– Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel. A
mondat végét és a vesszőt érzékelteti. Felismeri, szükség esetén modellkövetéssel javítja
olvasási hibáit.
– A kijelentő és a kérdő mondatot helyes hanglejtéssel olvassa. Nem áll meg sorváltáskor és
az elválasztott szavak kiolvasásakor. Néma olvasás során megismert olvasmányok
témáját, szereplőit, főbb eseményeit megnevezi.
– Az olvasott szöveg témáját, szereplőit, főbb eseményeit megnevezi. A szöveg
használatával megoldja a szövegértést vizsgáló egyszerű, ismert feladatokat. Tanítója
segítségével kiemeli az olvasottak lényegét.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, szükség szerint felidézi és
alkalmazza a helyesírási szabályokat begyakorolt szókészlet körében. 30-40 begyakorolt
szó esetében helyesen jelöli a j hangot. Az egyszerű szavakat helyesen választja el.
Felsorolja az ábécé betűit.
Felismeri és megnevezi a hangok fajtáját.
Megfelelően alkalmazza az elválasztás szabályait.
Felismeri, és írásban helyesen jelöli a kijelentő és kérdő mondatot.
Írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz. Másoláskor nem
vét írástechnikai hibát. Szövegminta alapján felismeri és kijavítja hibáit. Percenként 15-20
betűt ír.
Tanítója segítségével használja az iskolai könyvtárat. Felsorolja a könyvek fő adatait.
Bekapcsolódik a közös tevékenységekbe. Alkalmazkodik azok szabályaihoz.
Eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. Vállal közösségi feladatot.
Felismeri, értékeli és segíti társai ilyen irányú tevékenységét.

3. évfolyam
Éves óraszám: 296 óra
Heti óraszám: 8 óra
Felmérések
Értő olvasás: 3 (év eleji, félévi, év végi)
Hangos olvasás:
3 (év eleji, félévi, év végi)
Fogalmazás: 2
Nyelvtan:
2 (év eleji, év végi)
Időkeret
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás.
Olvasásgyakorlás.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése.
3. Írás, íráshasználat
Az írástechnika fejlesztése.
Az írás eszközi használatának gyakorlása.
4. Írásbeli szövegek alkotása
Fogalmazási alapismeretek
Szöveggyakorlási feladatok
5. Ismeretek az anyanyelvről
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása.
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás.
6.
Ismétlések,
rendszerező
összefoglalások,
felmérések a tanév során
ÖSSZESEN:
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8 óra/hét
15 óra

35 óra
66 óra
18 óra
42 óra
22 óra
14 óra
16 óra
30 óra
56 óra
14 óra
296 óra

A heti óraszám javasolt felosztása:
Olvasás:
4 óra
Írás:
1 óra
Fogalmazás:
1/2 óra
Nyelvtan:
2/3 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
– A beszéd tartalmának, hangzásának, stílusának és kifejező erejének egymással összefüggő
fejlesztése.
– Az olvasás és az írás készségeinek eszközszintre emelése. E tevékenységekben a kitartás
és a folyamatjellegű gyakorlás ösztönzése.
– A szövegelemzésben való jártasság elmélyítésével a szövegértés színvonalának emelése és
az irodalmi értékek iránti fogékonyság erősítése.
– Az olvasmányok tartalmához kapcsolódva a nemzeti kultúra megismerése és a
hagyományok ápolása iránti nyitottság ösztönzése, a nemzettudat alapozása.
– Új ismeretfeldolgozási technikák tanítása.
– Az írástempó fokozása mellett a helyesség, az íráskép rendezettségének, esztétikumának
értékként való elfogadtatása.
– Az önkifejezés iránti igény erősítése, különféle formáinak és lehetőségeinek
megismertetése, megvalósításának támogatása
– A nyelvi tapasztalatok körének bővítése. A tapasztalatokra épülő nyelvi fogalomrendszer
alapozásának megindítása a szófajok körében.
– A tanulók önállóságának növelése: a feladatvégzésben; az információszerzésben és
felhasználásban; a szabályalkalmazásban (pl. helyesírás, szövegalkotás, nyelvi érintkezés);
az önellenőrzésben és a hibajavításban.
Témakörök, tartalmak
Tanulói tevékenységek
1. Beszédkészség, szóbeli A beszédlégzés, a helyes kiejtés és a mondatfonetikai eszközök
alkalmazásának gyakorlása kommunikációs helyzetekben.
szövegalkotás és a
Szólások, közmondások, a hangzó beszéd, az olvasott szövegek
megértés fejlesztése
értelmezésekor szavak jelentésének, stílusértékének
megfigyelése. A tapasztalatok felhasználása szövegalkotáskor és
beszélgetés közben. Felolvasáskor, szövegmondáskor
nonverbális eszközök értelemszerű használata a kifejezés
segítésében. Páros és csoportos beszélgetések a gyerekek
élethelyzeteiből vett témákról. Vélemény kulturált
megfogalmazása. Figyelem a beszélgetőtársra. Az üzenet
lényegének és érzelmi hátterének megfigyelése, értékelése.
Értelmező versmondás.
Kiegészítő anyag

A segítségkérés és -adás jellemzőinek megfigyelése és használata
a gyakorlatban, szituációs játékokban. Üzenetek tartalmának
pontos közvetítése.
Játékszabályok értelmezése, elmondása, a játék megszervezése.
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2. Olvasás-szövegértés,
elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás. Prózai
művek, versek,
népköltészeti alkotások a
hazai és a külföldi
szépirodalomból.
Történelmi tárgyú
olvasmányok.
Néphagyományokat
feldolgozó, nemzeti
ünnepeket, jelképeket, a
természetet és a
társadalom életét
bemutató írások.
Hétköznapi szövegek.
– Emberismeret
–

Népköltészet és
műköltészet

Dramatikus játékok
– Műélvezet, átélés,
belefeledkezés.

Olvasásgyakorlás.

Szövegek megismerése önálló, csendes olvasással. Beszélgetés a
szövegről.
Drámás megközelítéssel a beleélés fokozása.
A szöveghez kapcsolódó szövegelemző feladatokkal a
szövegértés, értelmezés gyakorlása.
Az események sorrendjének, a mesélő személyének
megállapítása.
Az olvasmányok szerkezeti jellemzőinek vizsgálata.

Lényegkiemelés, vázlatkészítés.
A szereplők tulajdonságainak értékelése. Érzelmek kifejezésének
megfigyelése. Véleményalkotás cselekedetekről, helyzetekről,
magatartásról.
Jellegzetes irodalmi témák (emberi kapcsolatok, hazaszeretet,
barátság, szeretet, segítőkészség) megfigyelése, értékelése.
Az egyházi élet színterei: templom, hittanterem, elsőáldozás.
A Jelen napok c. témakörön belül az egyházi ünnepek tartalma,
jelentősége az életkori sajátosságoknak megfelelően.
Mesékre jellemző kezdő és befejező fordulatok, szókapcsolatok,
ismétlődő motívumok megfigyelése. Tapasztalatszerzés
versekből művészi eszközökről (ritmus, rím, hasonlat, refrén).
Hasonlóságok és különbségek felfedezése különféle irodalmi
közlésformákban.
Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált
koncentrációs és memóriafejlesztő gyakorlatok.
Beleélő játékok: játék a tárggyal, tárgyak, személyek, más
élőlények megjelenítése. Szövegek dramatizálása, megjelenítése.
Egyéni és csoportos improvizációk. Gyermekversek előadása
ritmus- és mozgásváltással. A produkciók megbeszélése.
Olvasmányok szövegének reprodukálása, illusztrálása rajzzal,
zenével, képzőművészeti alkotással.
Műsorok összeállítása és előadása nemzeti és családi ünnepekre.
Folyamatosságra és pontosságra figyelő felolvasási tréningek. A
szöveget értelmező felolvasás felkészülés után, a mondatfonetikai
eszközök használatával.
A nagyobb terjedelmű szövegek olvasását elősegítő értelmező
olvasás tanulói és tanítói kérdések megválaszolásával.
Egyszerű szerkezetű ifjúsági regény elolvasása a tanító
irányításával.
Tájékozódás a szövegben. A szövegből kiemelt tények,
információk felhasználása új összefüggésben, más
feladathelyzetben.
Kutatómunka az olvasmányok szerzőjének, eseményeinek,
szereplőinek mélyebb megismeréséhez.
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Az önálló tanulás
képességének fejlesztése

– Könyv- és könyvtárismeret
Gyakorlatok a könyvtárban
Prózai szöveg- és
verstanulási technikák

Ismeretszerzési technikák tanulása: adatgyűjtés, elrendezés,
feljegyzések készítése és felhasználása szóbeli beszámolóhoz.
Lexikonok, szótárak használata feladatmegoldáshoz.
Olvasmánytartalmak szűkítő és bővítő elmondása. Beszámolók
pl.: kutató, gyűjtő munkáról több összefüggő mondattal.
A könyvtár tereinek, elrendezésének, rendszerének megfigyelése.
Könyvek csoportosítása, keresése, kiválasztása adott szempontok
szerint. Könyvek adatainak ismertetése. Szépirodalmi és
ismeretterjesztő alkotások megkülönböztetése a téma és a
tartalomjegyzék alapján. Memoriterek tanulása: Mondókák,
sorolók, találós kérdések, népdalok; Vörösmarty Mihály: Szózat
(legalább az 1–2. vsz.); Petőfi Sándor: A füstbement terv; Weöres
Sándor: Éren-nádon; Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán; József
Attila: Betlehemi királyok; 5-8 soros prózai szövegek történelmi
olvasmányokból.
A betűtorzulásokat és hibás kapcsolásokat javító alakítási és
kapcsolási tréningek.
Szavak, szószerkezetek, bővülő mondatok írásával az írás
lendületének és tempójának fokozása.
Hosszabb szövegek folyamatos írása különféle
írástevékenységekben.
Fogalmazások, nyelvtani feladatok javított változatának leírása.
Vázlatírás, ábrák feliratozása. Meghívó tervezése, szövegezése.
Postai nyomtatványok kitöltése. Olvasmánynapló vezetése.

Tapasztalatszerzés olvasmányokból és tanulói fogalmazásokból:
a cím szerepéről, jellemzőiről; a szövegek felépítéséről, az
időrendről, az esemény, az előzmény és a következmény
kapcsolatáról; a szöveg mondatainak kohéziójáról, a
tématartásról, a nyelvi megformáltságról, az elbeszélő
szövegforma jellemzőiről.
A tanult fogalmazási ismeretek felhasználása szövegalkotásakor.
Az írás eszközi használata Önálló írásbeli fogalmazások készítése elbeszélő
szövegformában.
A fogalmazásokba párbeszédes részek illesztése.
Az önálló szövegalkotások elemzése, javítása a megismert
szövegalkotási szabályok felidézésével.
3. Írás, íráshasználat Az
írástechnika fejlesztése:
– írásszokások
megszilárdítása;
- lendület és tempó
fokozása.

4. Írásbeli szövegek
alkotása
Fogalmazási alapismeretek.
Szövegalkotási
gyakorlatok.

A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatokban a beszélő
szándékának felismerése és megnevezése.
Az ige felismerése és megnevezése szójelentés alapján.
Különféle időben végbemenő cselekvések, történések, létezés
megkülönböztetése.
Az igék idejének felismerése és megnevezése.
Az igekötők szerepének és írásmódjának megfigyelése. Tudatos
alkalmazásuk. Tapasztalatszerzés a rokon értelmű és ellentétes
jelentésű igék szerepéről. Felismerésük és adekvát használatukat
A főnevek felismerése és megnevezése szójelentés alapján.
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5. Ismeretek az
anyanyelvről
Nyelvtani és
nyelvhelyességi ismeretek
tudatosítása és
alkalmazása
– mondatfajták;
–

szófajok.

Fajtáinak csoportosítása, megnevezése. A főnevek megfigyelése a
mondatban. Tulajdonnevek helyesírása.
A -ba, -be, -ban, -ben ragos főnevek helyes használatának
gyakorlása mondatalkotással, szövegértelmezéssel.
A melléknév felismerése és megnevezése szójelentés alapján.
Külső és belső tulajdonságot jelentő melléknevek megfigyelése,
megkülönböztetése. Fokozott melléknév helyesírása.
A tanult szófajok felismerése toldalékos formában is
szócsoportokban, mondatban és szövegben.
Mondatfajták jelölése írásban.
Igekötős, valamint különféle idejű igék helyesírásának
gyakorlása. Tulajdonnevek, ragos főnévi alakok, -ó, -ő, -ú, -ű
végű főnevek, -ít, -ul, -ül végű és a kiejtéstől eltérő írásmódú
igék, -s végű toldalékos melléknevek írása. Újabb 20-30 szóban a
j hang biztonságos jelölése a tanult szófajok körében.

Helyesírási szabályismeret és -alkalmazás
6. Ismétlés, rendszerezés, Témazáró logikai rögzítés. Az elsajátított tudás bemutatása
formatív és szummativ felméréseken.
felmérések

A TOVÁBBFEJLESZTÉS ALAPJAI
– A tanuló értelmesen, érthetően mondja el gondolatait. Bekapcsolódik a csoportos
–
–
–
–
–
–
–
–

beszélgetésekbe. Figyel beszélgető társaira.
Az egyszerű szerkezetű mesék, elbeszélések tartalmát helyes időrendben, több
összefüggő mondattal mondja el.
Megnevezi olvasmányai szerzőjét, szereplőit és tulajdonságaikat. Magyarázza
cselekedeteiket. Az olvasmányok témájával kapcsolatban kérdéseket fogalmaz, illetve az
ilyen kérdésekre választ tud adni.
Tanítója segítségével felismeri az olvasottak lényegét. A szövegrészekhez vázlatpontot
fogalmaz. – Konkrét esetekben felismer mesére jellemző fordulatokat, szókapcsolatokat,
mesejellemzőket.
Fél-egy oldal terjedelmű, életkorának megfelelő témájú és szövegnehézségű olvasmányt
néma olvasás útján megért. Megoldja a megértést vizsgáló ismert típusú szövegelemző
feladatokat.
Ismert tartalmú szöveget folyamatosan, kifejezően olvas fel felkészülés után. Felolvasása
értelmező, az írásjelek szerint tagolt. Hanglejtése és tempója élő beszédéhez közelítő.
Szöveghűen, jól érthetően mondja el a memoritereket. Kapcsolatot tart a hallgatósággal.
Feladatainak megoldásakor szükség szerint használ lexikont, szótárt.
Eligazodik az iskola könyvtárában. Röviden ismertet egy általa olvasott könyvet,
újságcikket vagy érdekesnek talált ismeretterjesztő filmet.
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– A tanult fogalmazási ismeretek felhasználásával kb. egy oldal terjedelmű elbeszélő
–
–
–
–
–

fogalmazást készít.
A tartalmi egységek kezdetét bekezdéssel jelzi. Tanítója útmutatásai alapján kijavítja
fogalmazási és helyesírási hibáit. Írása jól olvasható, lendületes. Füzetei rendezettek,
tiszták.
Felismeri, megnevezi és megfelelően jelöli a mondatfajtákat. Toldalékos formájukban,
szövegben is felismeri és megnevezi a tanult szófajokat. A szövegkörnyezetnek
megfelelően használja az igeidőket és az igekötőket.
A mondatot nagybetűvel kezdi és írásjellel zárja. A mondat szavait külön írja. A
begyakorolt szókészlet körében biztonsággal alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Szívesen vesz részt a közös tevékenységekben. A közös produkciókban segítő,
együttműködő attitűd és a szabályokhoz igazodásra törekvés jellemzi.
A könyvtárban egyszerű kutatási feladatokat elvégez, tapasztalatairól beszámol.

4. évfolyam
Éves óraszám: 259 óra
Heti óraszám: 7 óra
Felmérések:
Értő olvasás:
Helyes olvasás:
Fogalmazás:
Nyelvtan:

3 (év eleji, félévi, év végi)
3 (év eleji, félévi, év végi)
2
2 (év eleji, év végi, valamint témazáró felmérések)

Időkeret
Témakörök
1. Beszédkészség, szóbeli szövegalkotás és a megértés
fejlesztése
2. Az olvasás-szövegértés, elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás.
Olvasásgyakorlás.
Az önálló tanulás képességének fejlesztése.
3. Írásbeli szövegek alkotása
Fogalmazási alapismeretek.
Szövegalkotási gyakorlatok.
4. Ismeretek az anyanyelvről
Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és
alkalmazása.
Helyesírási szabályismeret és alkalmazás.
5. Ismétlések, rendszerező összefoglalások,
felmérések
ÖSSZESEN:

FEJLESZTÉSI FELADATOK
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7 óra/hét
16 óra

46 óra
30 óra
20 óra
15 óra
34 óra
26 óra
56 óra
16 óra
259 óra

–
–
–
–

–
–
–
–

A beszéd és a megértés továbbfejlesztése, különös tekintettel a pontosságra, a
folyamatosságra és a kifejezőerőre, valamint az aktív szókincs intenzív gyarapítására.
A különböző nyelvi tevékenységekben az elmélyültség, a kitartás és az igényesség
fokozása.
Az irodalomolvasás folyamatában a mélyebb tartalmi rétegekbe hatoló elemzés útján az
értő olvasás továbbfejlesztése, és az olvasással kapcsolatban kialakuló pozitív
viszonyulás megerősítése az irodalommal való élményszerű találkozásokkal.
A tanításhoz felhasznált szemelvények tartalmára építve a nemzeti azonosságtudat
tartalmának gazdagítása, ismerkedés nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával,
néphagyományaival, az etikai normák iránti fogékonyság és az értékőrző magatartás
fejlesztése, az élő és az élettelen környezettel való harmonikus kapcsolat alapjainak
megerősítése.
A képzelet, az önkifejezés aktivizálása újabb szövegformák megismerésével és az
írásbeli szövegalkotás képességének továbbfejlesztésével.
Az alsó tagozatban elsajátított anyanyelvi ismeretek rendszerbe foglalása, megerősítése
és működőképességének fokozása.
Az alapvető nyelvi készségek automatizmusainak megszilárdítása. A megismert nyelvi
eszközök, nyelvhelyességi és helyesírási szabályok alkalmazására ösztönzés a szóbeli és
az írásbeli nyelvhasználatban.
Az önálló tanulás technikai ismereteinek bővítése, az egyéni tanulási stílus alakulásának
támogatása, tanulási szokások megerősítése.

Témakörök, tartalmak
1.Beszédkészség, szóbeli
szövegalkotás és a
megértés fejlesztése

Tanulói tevékenységek
A mondat- és szövegfonetikai eszközök alkalmazásának
gyakorlása különféle kommunikációs helyzetekben (pl.:
párbeszéd, felolvasás, kiscsoportos beszélgetés, vita, beszámoló).
Nonverbális eszközök használata szituációs játékokban,
beszélgetésben.
A helyes beszédlégzés gyakorlása: gazdálkodás a levegővel, a
pótlevegő vételének módja.
Állandósult szókapcsolatok, a különböző tantárgyak tanulásakor
használt szakkifejezések, olvasmányokból kiemelt ritkábban
használt szavak célzott használatával, mondatbővítéssel,
kiegészítésekkel az aktív szókincs gyarapítása.
Több mondatos összefoglaló szöveg alkotása olvasmányok
tartalmáról, gyűjtött tapasztalatokról, megfigyelésekről.
Hosszabb szóbeli közlések tartalmának rövidített elmondása.

Kiegészítő anyag

Az egyetértés és az eltérő vélemény kulturált megfogalmazása.
Párbeszédes forma alkalmazása olvasmányok tartalmának
elmondásakor.

2.Olvasás-szövegértés
elemi ismeretek az
irodalomról
Szövegfeldolgozás. Prózai
és verses alkotások, népi
játékok, népszokás

Szövegek megismerése csendes olvasással. Az olvasmányok
témájának
megfigyelése,
azonos
témájú
szövegek
összehasonlítása.
Szereplők érzelmeinek felismerése, emberi kapcsolatok,
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ismertetők a magyar és a
hazai nemzetiségek,
népcsoportok
népköltészetéből.
Elbeszélések és
regényrészletek, versek a
hazai és külföldi
klasszikus és élő irodalom
gyermekekhez szóló
alkotásaiból. Történetek a
magyarság múltjából,
kiemelkedő események,
személyiségek
megismeréséhez.
Ismerjük meg iskolánk
védőszentjének, Szent
Margitnak életét! A jeles
napok c. témakörön belül
az egyházi ünnepek
tartalma, jelentősége az
életkori sajátosságoknak
megfelelően Nagyobb
terjedelmű irodalmi
szöveg (pl. ifjúsági
regény) feldolgozása.
Hétköznapi szövegek.
- Drámajátékok

- Olvasásgyakorlás:
–
–

hangos olvasás;
néma olvasás;

Az önálló tanulás
képességének fejlesztése:
–
–
–

könyvtárismeret;
könyvtárhasználati
gyakorlatok;
tanulási technikák

szereplők magatartásának
figyelembevételével.

értékelése

többféle

szempont

Olvasmányélmények megosztása társakkal. A szövegről
folytatott beszélgetésben a szép, csúnya, vidám, szomorú, jó,
rossz minősítő kifejezések használata és indoklása a szövegből
vett bizonyítékok kiemelésével.
Művészi eszközök keresése lírai és elbeszélő művekben (ritmus,
rím, refrén, hasonlítások, megszemélyesítés).
Mesefajták
jellemzőinek megfigyelése. A mesék nyelvi és szerkezeti
jellemzőinek felismerése.
Jellegzetes
irodalmi
témák,
motívumok
felfedezése
olvasmányokban.
A művek szerkezeti jellemzőinek megfigyelése, a tér-idő
változásainak felismerése.
Nagyobb terjedelmű gyermekirodalmi alkotás elolvasása a tanító
irányításával.

Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált
memóriagyakorlatok. Fantáziajátékok, elképzelt és valóságos
helyzetek megjelenítése.
Részvétel csoportos játékokban,
állóképek tervezése, kivitelezése és megbeszélése.
Mozgás a térben: térkitöltő, térkihasználó gyakorlatok. A mozgás
és a szövegmondás összekapcsolása. Egyszerűbb drámai
konvenciók és a színházi formanyelv alapjainak tapasztalati
megismerése (jelenet, felvonás, kezdet és vég, díszlet,
berendezés, jelmez, kellék, fény- és hanghatások). A tanultak
felhasználása saját produkcióhoz, bábelőadások, színházi
előadások megbeszélésekor.
Szövegek felkészülés utáni felolvasásakor a tartalom minél
pontosabb
kifejezéséhez
a
szövegfonetikai
eszközök
felhasználása.
Párbeszédes szövegrészek értelmező felolvasása.
Az interpretáló (értelmező) olvasás fejlesztéséhez kérdésekre
válaszkeresés a szövegből. A kritikai és a kreatív olvasást
fejlesztő feladatok megoldása. Nagyobb terjedelmű irodalmi mű
olvasására való felkészülés folyamatolvasással. Adatgyűjtés,
összefüggések keresése szövegből. Az adatok csoportosítása,
felhasználása új feladathelyzetben.
A szöveg kulcsszavainak kiemelése, szövegtömörítés és bővítés.
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bővítése;
memoriterek
tanulása;

Egyszerű szövegek vázlatának elkészítése. Ennek felhasználása
tartalom elmondáshoz.
Tájékozódás a történelmi időben és térben. Adatgyűjtés,
rendezés, beszámoló a régió, a lakóhely irodalmi, történelmi
nevezetességeiről, emlékeiről.
A könyvtári állomány megfigyelése. Az állomány tárolásának,
hozzáférési lehetőségének megismerése. A katalógus szerepének
megfigyelése, és használatának gyakorlása.
Könyvkeresés
szabad polcon. A tanítási órán szerzett ismeretek bővítése,
elmélyítése könyvtári „kutatással”. Beszámoló a gyűjtőmunkáról.
Feljegyzések az olvasottakról. Olvasmánynapló vezetése
segítségadással.
Közmondások, népdalok, rövid népmese. Kölcsey Ferenc:
Himnusz (részletek); Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Csatadal, Tisza
(részletek); József Attila: Mama; Juhász Gyula: Karácsony felé
(részlet); Nagy László: Itthon vagyok; prózai szövegekből 6-8
soros részletek.

3. Írásbeli szövegek
alkotása
Fogalmazási
alapismeretek.

A leírás tartalmi, szerkezeti jellemzőinek, a bemutatás
sorrendjének, nyelvi eszközeinek megfigyelése irodalmi
példákon és tanulói fogalmazásokon.
Megírt levelek, üdvözlőlapok, postai levelezőlapok gyűjtése,
megfigyelése, tartalmi és formai összehasonlításuk, jellemzőik
összegyűjtése. A címzetthez igazodó stílus felfedezése.
Szemléletes leírások készítése egyszerű tárgyról, növényről,
állatról, emberről.
Elbeszélő fogalmazás írása párbeszéd alkalmazásával. Levélírás
füzetben, majd levélpapíron. Borítékcímzés. Üdvözletek írása
különféle alkalmakra. Igazodás a címzetthez.
Az írásbeli fogalmazások elemzése, javítás a tanító irányításával.

–

Szövegalkotás.

4. Ismeretek az
anyanyelvről
Nyelvtani és
nyelvhelyességi
ismeretek.
– A szófajokról tanultak
bővítése, elmélyítése.

Szófaj-felismerési gyakorlatok.
Az igék megfigyelése a mondatban. A személyes névmások és az
igei személyragok szerepének megértése. Felismerésük és
megnevezésük, alkalmazásuk gyakorlása. A tulajdonnevek újabb
csoportjainak megismerése: személynév, földrajzi nevek,
intézmények neve, márkanevek, címek. Főnév ragos alakjai.
A névelők és a névutók szerepének megfigyelése. Felismerésük
és megnevezésük mondatban, szövegben. A névelők helyes
használata.
A melléknév fokozhatóságának felismerése. Fokozott melléknévi
alakok használata szövegalkotáskor.
A számnév fogalmának és fajtáinak felismerése és megnevezése.
A fokozott számnévi alakok helyes használatának gyakorlása. Az
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egyszerű és összetett szavak.
Az állító és a tagadó mondatok tartalmának vizsgálata,
összehasonlításuk. Tapasztalatszerzés a szavak rendjéről a
mondatban.
Az igemódok fogalmának megismerése. Az igemódok és a
mondatfajták kapcsolatának felfedezése. Az igék különféle módú
alakjainak helyes leírása.
Kiegészítő anyag
Az egyszerű és az összetett szavak jelentésének megfigyelése.
Szóalkotások: összetett szavak, tulajdonnévből képzett
melléknevek.
Helyesírási
szabályok
alkalmazása
különböző
írástevékenységekben: igeidők, ragos és kiejtéstől eltérő
írásmódú igék; felszólítást kifejező igealakok; igekötős igék;
tulajdonnevek, fokozott melléknevek és számnevek; ragos
névszók; névutós szerkezetek; betűvel írt számnevek; a keltezés
Helyesírási szabályismeret többféle formája.
30 újabb szóban a j hang helyes jelölése a tanult szófajok
és -alkalmazás
köréből.
Összetett szavak elválasztása, számok betűvel történő írása, ly-s
szavak körének bővítés 25-30 szóval a tanult szófajok köréből.

Íráskészség

5. Ismétlés, rendszerezés, Az alsó tagozaton tanult nyelvtani ismeretek rendszerezése. A
összefoglalások, felmérés tanultak alkalmazása az elsajátítás szintjét vizsgáló formatív és
szummatív felmérésekben. A tapasztalt hiányosságok pótlására
irányuló gyakorlások.
Eszközszintű egyéni írás, olvasható, tetszetős, rendezett írás.

A TOVÁBBFEJLESZTÉS ALAPJAI
–
–
–
–
–
–
–

A tanuló értelmesen és érthetően fejezi ki gondolatait. Használja a mindennapi
érintkezésben az udvarias nyelvi fordulatokat. Beszédstílusát beszélgető partneréhez
igazítja.
Bekapcsolódik csoportos beszélgetésbe, vitába, történetalkotásba, improvizációba, közös
élményekről, tevékenységekről való beszélgetésekbe, értékelésbe. A közös
tevékenységeket együttműködő magatartással segíti.
Képes másfél oldal terjedelmű – életkorának megfelelő – szöveget megért néma olvasás
útján.
Az olvasottakkal kapcsolatos véleményét értelmesen fogalmazza meg.
Elmondja az olvasottak lényegét. Megjegyzi és megnevezi olvasmányai írójának nevét.
Önállóan elolvas egy nagyobb terjedelmű irodalmi művet és azt tanítója irányításával
feldolgozza.
Felkészülés után folyamatosan, érthetően és értelmezően olvassa fel az ismert szöveget.
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–
–
–
–
–
–
–

A memoritereket szöveghűen mondja el.
Feladatainak megoldásához szükség szerint igénybe veszi az iskola könyvtárát.
Eligazodik a könyvek között. Használja az ismert kézikönyveket. A könyvekben,
gyermekújságokban a tartalomjegyzék segítségével eligazodik.
Adott vagy választott témáról 8-10 mondatos fogalmazást készít a tanult fogalmazási
ismeretek alkalmazásával.
Írásbeli munkái rendezettek, olvashatóak. Helyesírását önellenőrzéssel felülvizsgálja,
szükség esetén javítja.
Az alsó tagozaton tanult anyanyelvi ismeretei rendszerezettek. Biztonsággal felismeri a
tanult szófajokat és megnevezi azokat szövegben is.
A begyakorolt szókészlet körében helyesen alkalmazza a tanult helyesírási szabályokat.
Nem ejt mondatkezdési, mondatzárási, elválasztási hibát, nem hagy ki vagy cserél fel
betűket.
Tanulási tevékenységét fokozatosan növekvő időtartamban (kb. 20-25 perc) képes
tudatos figyelemmel irányítani.
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MATEMATIKA
1–4. évfolyam
Bevezetés
A matematika tanítását az általános iskola 1–4. évfolyamán a Nemzeti alaptanterv
szabályozza.
A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési
módszerek átadása, mint a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége.
A fejlesztési feladatokat az alapvető matematikai gondolkodáshoz szükséges
tevékenységformák gyakorlásán keresztül teljesítjük, a tananyagot a képességfejlesztés
célszerű eszközeként választjuk.
A fejlesztés közös, általános és részletes feladatait a NAT életkori szakaszokra osztva
körvonalazza.
A kerettanterv évfolyamokra bontva írja elő.
A matematika tanításának középpontjába azoknak a képességeknek a fejlesztése kerül,
melyek biztosítják a tantárgy iránti érdeklődés fenntartását, a tevékenységhez kötött alkotó
gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint az önálló
ismeretszerzés és felfedezés örömét a korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével.
A kerettantervben előírt minimális óraszám keretében elsősorban a fenti feladatokra kell
összpontosítanunk.
A tananyag mennyiségi növelése helyett a tanultak elmélyítésére, a „minőségre” helyezzük a
hangsúlyt! A kerettan-tervben leírtak szerint a felső tagozatba lépés alapvető feltételeit is a
„kevesebb, de alaposabb” tudás határozza meg.

Alapelvek, célok
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy a megfelelő nevelő, orientáló és irányító funkciók
ellátásával lehetőleg hiteles – ezért egységes, összefüggő – képet nyújtson a matematikáról,
nemcsak mint kész, merev ismeret-rendszerről, hanem mint sajátos emberi megismerési
tevékenységről, szellemi magatartásról. A matematikatanítás formálja és gazdagítja az egész
személyiséget, a gondolkodást érzelmi és motivációs vonatkozásokban egyaránt, alkalmazásra
érett ismereteket nyújt.
A matematikai gondolkodás területeinek fejlesztésével emeli a gondolkodás általános
kultúráját.
Szerepe a matematika különböző arculatainak bemutatása és érvényre juttatása úgy, mint:
kulturális örökség, gondolkodásmód, alkotótevékenység, a gondolkodás örömének forrása, a
mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője, tudomány, egyéb
tudományok segítője, az iskolai tantárgyak és a keresztény értékek (mennyiségi, geometriai,
időbeni) segítője, a mindennapi élet és a szakmák eszköze.
A műveltségi terület a matematika különböző témaköreinek szerves összeépülésével kívánja a
matematika és a matematikai gondolkodás világát feltárni. A matematikai fogalmak,
összefüggések érlelése és a gondolkodásmód kialakítása az egyre emelkedő szintű spirális
felépítést indokolja az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó
ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek meg-felelően. Ez a felépítés lehetővé teszi a
lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását egyaránt. Utóbbi
tanulókat az egyházi, illetve a világi versenyeken is indítjuk.
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A célok és feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyagok megválasztásában a tanulói
érdeklődés és a pályaorientáció egyre nagyobb szerepet kapjon. Az életkori szakaszok
folyamatában a differenciálásnak is egyre nagyobb szerepet kell kapnia.
A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése,
melyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére
életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el.
A személyiség sokoldalú formálása, gazdagítása, a pozitív attitűd kialakítása a kisiskolás
korosztály fejlődési ütemének figyelembe-vételével történik.
Az ismeretelsajátítás módja az induktív megismerés a fokozatosság elvének betartásával. Ily
módon eljuthatunk az egyszerű megfigyeléstől a tudatos megfigyelésen át az észrevételek
értelmezésén, megfogalmazásán keresztül a rendszerezésig, alkalmazásig. Ezzel segítjük a
helyes tanulási szokások kialakítását, és más tanulási helyzetekben való alkalmazását.
A matematika műveltségi terület fejlesztésének kiemelt területei a következők
A személyiség tiszteletére nevelés.
A beszélt és írott kommunikációs kultúra: mások szóban és írásban közölt gondolatmenetének
meghallgatása, megértése; saját gondolatok közlése; a jelenségek értelmezéséhez illeszkedő
érvek keresése; az érveken alapuló vitakészség fejlesztése.
A matematika természet-tudományokban, társadalom-tudományokban, a humán kultúra
számos ágában betöltött fontos szerepének az értése, a döntési kompetencia fejlesztése.
A modellek érvényességi körének és a gyakorlatban való alkalmazhatóságának eldöntésére
alkalmas kompetenciák és képességek kialakítása.
A jelenségekhez illeszkedő modellek gondolkodásmódok (analogies, heurisztikus, becslésen
alapuló, matematikai logikai, valószínűségi, konstruktív, kreatív), módszerek (aritmetikai,
algebrai, geometriai, statisztikai) és leírások kiválasztásának és alkalmazásának tudása.
A matematikai ismeretek gyakorlati alkalmazása.
Hozzájárulás a történeti szemléletmód kialakításához.
A tanulás, a matematikatanulás szokásainak képességének alakítása.
A reproduktív, problémamegoldó alkotó gondolkodásmód fejlesztése.
Pontos, kitartó, fegyelmezett munka végzése.
Az önellenőrzés igénye, módszereinek megismerése és alkalmazása.
A gyors és helyes döntés képességének megalapozása, fejlesztése.
Alapvető tevékenységek (pl. mérés), műveletek (aritmetikai, algebrai műveletek) automatizált
végzése.
A tervszerű és célirányos feladat-megoldási készség megalapozása, fejlesztése.
A világról alkotott egyre pontosabb kép kialakítása.
A tanult ismeretek alkotó alkalmazása más tantárgyakban, a mindennapi életben.
Fejlesztési feladatok szerkezete
A matematika tanulása az 1–4. évfolyamon alapozó jellegű, kettős célrendszerre épül.
Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szolgál, és lehetőséget teremt a gondolkodási
módszerek alkalmazására.
Másrészt a tanulási szokások kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra a megismerési
módszerek önálló alkalmazására nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további
felfedezésre,
kutatásra
ösztönöz.
A
nevelési-oktatási
feladatok
sorában
a
képességfejlesztésnek kiemelt szerepe van.
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1. Térben és időben való tájékozódás;
tájékozódás térben,
tájékozódás időben,
tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban.
2. Megismerés
tapasztalatszerzés, képzelet,
emlékezés, gondolkodás,
ismeretek rendszerezése,
ismerethordozók használata.
3. Ismeretek alkalmazása.
4. Problémakezelés és -megoldás.
5. Alkotás és kreativitás:
alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint;
alkotások adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.
6. Akarati, érzelmi, önfejlesztő képességek és
együttéléssel kapcsolatos értékek fejlesztése
– kommunikáció,
– együttműködés,
– motiváltság,
– önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás.
7. A matematika épülésének elveiben való tájékozottság.
Ezeket a fejlesztési területeket a matematika tanítása során tudatosan terveznünk kell. Ez a
fejlesztés nem mennyiségi, hanem a tanulók tempójának megfelelő minőségi fejlesztés kell,
hogy legyen.
Természetesen nem lehet valamennyi fejlesztési cél mindig egyaránt hangsúlyos. Egy-egy
tevékenység során a helyzetnek megfelelően állapítja meg a tanító azokat, amelyeket
kiemelten szem előtt kíván tartani.
Képességek fejlesztésének lehetőségei a matematika témaköreiben
Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség.
Emlékezet (mozgásos, tárgyi, fogalmi).
Válogató-, osztályozó- és rend-szerező képesség.
Adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése.
Lényegkiemelő képesség.
Absztraháló és konkretizáló képesség.
Összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása.
Probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben
gondolati úton.
Tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás.
Kreativitás.
Analógiák felismerése, követése.
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Algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése.
Logikai gondolkodás elemi szinten.
Tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével,
példák – ellenpéldák gyűjtésével stb.), megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb
esetekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával.
A munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl. pontosság, rendszeresség,
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése).
Általános fejlesztési követelmények
Az elsajátított matematikai fogalmak alkalmazása. A matematikai szemlélet fejlesztése
Az általános iskola első négy évfolyamán a matematikai fogalmak elsajátításának alapozása
történik.
Gyakorlati tevékenységre, konkrét tapasztalatszerzésre épül. A számfogalom és műveletfogalom építése, a számolási készség fejlesztése, az alapműveletek körében az életkornak
megfelelő mélységben, fokozatosan bővülő számkörben folyik.
Amennyiségek közötti kapcsolatok felfedezése, a változások, össze-függések megfigyelése
tárgyi tevékenység során történik. A tapasztalatok megfogalmazásával a szóbeli
kifejezőképességet fejleszthetjük.
A tér- és síkgeometriai szemléletet a gyermekek konkrét tárgyi tevékenységével, a valóságot
bemutató, a legkülönbözőbb technikákkal nyert anyagok, modellek segítségével alakítjuk (pl.:
fotók, videó, számító-gép).
A matematikai logika legegyszerűbb elemeinek (pl.: „vagy”, „és”, „nem”) használatával
fejlesztjük az összefüggések belátásának és pontos megfogalmazásának képességét.
Az életkornak megfelelő elemi matematikai fogalmakat (pl.: több, kevesebb, mértékegységek)
a mindennapi életben való előfordulásnak megfelelően használjuk. Folyamatosan fejlesztjük a
modellalkotás képességét, a lényeges és lényegtelennek tűnő dolgok szétválasztását. Egyszerű
esetekben vizsgáljuk a modell helyességét.
Felhívjuk a figyelmet a hétköznapi és a matematikai nyelv különbségeire. A sokoldalú
gondolkodásmód fejlesztése érdekében konkrét tevékenységgel, kísérletezéssel példákat
gyűjtünk a biztos, véletlen, lehetséges esetekre.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére a matematikai összefüggések szöveges
megfogalmazását, modellezését (kirakás, eljátszás) alkalmazzuk.
A matematikai szövegértő képesség alapozása és folyamatos fejlesztése összetett feladat. A
beszédértésre épül és az értő olvasás színvonalának megfelelően fejlődik. A szövegösszefüggések értelmezése, az adatok kiválasztása a szövegből, az adatok közötti kapcsolatok
felfedezése tevékenység, ábrázolás keretében történik, majd fokozatosan térünk át a
számokkal, műveletekkel való kifejezésére. A megoldásban a próbálgatásnak,
következtetésnek, logikus gondolkodásnak elsődleges szerepet tulajdonítunk. Csak ezután
következhet az algebrai úton történő megoldás alkalmazása.
A mérés témakörének tanításakor kiemelt szerepet tulajdonítunk a konkrét mérési
tevékenységben való jártasságnak.
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
Az ismeretszerzésben az életkornak megfelelő induktív eljárások alkalmazása, a konkrétból
való kiindulás, a sokféle tevékenységből származó tapasztalat összegyűjtése vezet el az
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általánosabb összefüggések megfogalmazásáig, elvontabb ismeretek rögzítéséig. Az
általánosítás az iskolázási szakasz befejezéséhez közeledve bőséges tapasztalati alapozás után
következhet. A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán
keresztül történik. Ilyenek: az egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a
megadott vagy választott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba
rendezése, bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, adatok gyűjtése,
lejegyzése, grafikonok készítése, értelmezése, szabályszerűségek észrevétele.
A matematikai problémák megoldását, konkrét tevékenységen való értelmezéssel és
ugyancsak a konkrét tárgyi tevékenységben való megoldáskereséssel, a matematikai
modellalkotás aprólékos kidolgozásával, esetenként egy-egy feladat apró lépésekre
bontásával, elemi algoritmusok alkalmazásával segítjük.
A helyes tanulási szokások fejlesztése
A matematikai tevékenységek megszerettetése, a matematikai szemlélet formálása a kezdő
szakasz alapvető feladata. A helyes tanulási módok kialakítása a gondolkodási képességek
fejlődését eredményezi, mely a tanulás más területén is hasznosítható.
A kognitív képességek együttes fejlesztéséhez a matematika a következő területeken járulhat
hozzá: az anyanyelv és a szaknyelv adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú használata;
a megértett és megtanult fogalmak, eljárások eszközként való használata; megoldási tervek
készítése; kellő pontosságú becslések, számítások a mérések előtt, feladatmegoldások
helyességének ellenőrzése; indoklások, érvelések, kérdésfeltevések, kételkedések, igazolás
keresése; a megértés igénye; tapasztalatok gyűjtése a matematika érdekességeiről;
tankönyvek, feladatlapok önálló használata. A matematika tanulásának szokásrendjébe
tartozik a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy- és jelírás, a rendezett írásbeli
munka és értelmes, rendezett szóbeli megfogalmazás.
Kiemelt tanítási tartalmak 1–4. évfolyamon
A 10 000-ig bővülő számfogalom készségszintű alkalmazása.
Biztonságos eligazodás a tízes számrendszerben.
Biztos műveletfogalom és számolási készség az alapműveletek körében.
Becslés, kerekítés alkalmazása, az eredmények realitásának eldöntése, a hibás eredmények
kiszűrése.
Fejlődő függvényszemlélet kialakítása.
A problémamegoldás lépéseinek megtervezése, algoritmusok készítése.
Sík- és térbeli tájékozódási képesség formálása.
Sík- és térgeometriai szemlélet kialakítása, egyszerű geometriai transzformációk használata.
Mértékrendszerek ismerete, alkalmazása.
Adatok, grafikonok elemzése.
Valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel a valószínűségi szemlélet alapozása.
Konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai
modell kapcsolatáról.
Matematikai szakszövegek értő elemzése, adott szinten elvárható, megfelelő pontosságú
alkalmazása.
A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes
továbbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében.
Az alapozás a matematika kiemelt témaköreiben az ismeretek koncentrikus és spirális
bővülését segíti elő.
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Kerettantervünk szerkezete és óraterve
A„fejlesztési feladatok, tevékenységek” az első oszlopban kaptak helyet, ezzel is jelezve a
fejlesztés fontosságát. A matematika tanításában a fejlesztés és a tevékenység egymással
szorosan összefügg, ezért együtt szerepel. A fejlesztési feladatok a középső oszlopban
felsorolt témakör tartalmának egészére vonatkoznak.
A második oszlop a részletes tananyagtartalom felsorolása mellett a gondolkodási módszerek
elsajátításának körét is tartalmazza, ugyanis az alsó tagozatban ez minden témakör esetében
kiemelt feladat, beépül a tanítás menetébe.
A harmadik oszlopban 1–3. évfolyamon a továbbfejlesztés alapjait, 4. évfolyamon pedig a
továbbhaladás feltételeit sorakoztattuk fel, melyek biztosítják az egységességet és az
átjárhatóságot az iskolák között.
Az évfolyamonkénti témakörök felosztása:
Témakörök
Számtan-algebra
Sorozatok, függvények
Geometria, mérések
Valószínűség, stasztisztika

1.
71 %
10 %
16 %
3%

2.
74 %
6%
17 %
3%

3.
48 %
14 %
24 %
14 %

4.
42 %
16 %
28 %
14 %

Ellenőrzés, értékelés
Matematika órán az ellenőrzés változatos, sokoldalú, rendszeres és objektív legyen. Az
ellenőrzés egyrészt visszajelzést ad a gyermek tudásáról, másrészt a tanító munkájának
eredményességéről.
Felmérést félévkor és év végén íratunk, a 2-4. osztályban, 1. osztályban csak év végén.
A folyamatos értékelés fejlesztő célzatú, mert ezáltal rendszeres munkára szoktatja a
tanulókat. Első osztályban szöveges értékelést adunk. A tanév során az értékelés alapja a
gyerekek megfigyelése, teljesítménye és aktivitása.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
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befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
3. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
4. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
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5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
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tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
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Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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1. évfolyam
Éves óraszám: 148 óra
SZÁMTAN, ALGEBRA
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Számfogalom a húszas számkörben
Tájékozódó mérés a tanév
Természetes számok 0-tól 20- Tárgyak, személyek, dolgok
elején – tájékozódás az
érzékelhető tulajdonságainak
ig.
felismerése, válogatás közös
óvodai ismeretekről. A
A számfogalom építésének
és eltérő tulajdonság alapján.
megfigyelőképesség
előkészítése: tárgya,
fejlesztése konkrét
személyek összehasonlítása, Számfogalom a 20-as
számkörben; biztos számlálás.
tevékenység útján.
válogatása, rendezése,
A szám- és műveletfogalom
csoportosítása, halmazok
tapasztalati úton való
képzése közös tulajdonságok
alakítása a 20-as számkörben. alapján. Tárgyak
A sorszám helyes használata. hosszúságának,
A valóság és a matematika
szelességének, tömegének,
elemi kapcsolatainak
edények űrtartalmának
felismerése.
összehasonlítása, összemérése.
Halmazok összehasonlítása
elemszám szerint. Darabszám,
mérőszám, sorszám.
Tárgyak meg- és leszámlálása
egyesével, kettesével,
számnevek sorolása növekvő
és csökkenő sorrendben.
Római számok I-től XX-ig.
Számok tulajdonságai:
Számok írása, olvasása.
Számok jele, összeg- és
A számok kéttagú összeg- és
különbségalakjaik a számok
különbségalakjainak
bontott alakja, számjegyek
felsorolása.
száma, páros, páratlan
Páros és páratlan számok
számok, számszomszédok,
felismerése.
helyi és valódi érték szerinti
bontás.
A számok összeg és
különbségalakjainak előállítása kirakással, rajzzal,
leolvasása kirakásról, rajzról.
Számok kapcsolatai:
A számok szomszédainak
nagyságrend, számszomszéd. ismerete.
Viszonyítások, rendezések,
Növekvő és csökkenő számszámok helyének
sorozatok képzése adott
megkeresése számegyenesen. szabály alapján.
Kitekintés 100-ig.
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
A számok közötti
A hozzáadás/összeadás és
Hozzátevés, elvétel
összefüggések felismerése; a elvétel/kivonás értelmezése
tevékenységgel,
műveletek értelmezése tárgyi tevékenységgel, rajzzal és
megfogalmazása szóban.
tevékenységgel és az ezt
szöveges feladattal.
Kéttagú összeg- és
felidéző szöveg alapján.
Az összeadás tagjainak
különbségalakok ismerete
felcserélhetősége.
húszas számkörben.
Háromtagú összeadások.
Az összeadás tagjainak
csoportosítása.
Bűvös négyzet megoldása.
Két halmaz egyesítése
hozzátevéssel konkrét
esetekben. Halmaz
elemszámának növelése. Egy
halmaz felbontása: elvétellel
konkrét esetekben.
Kivonás a különbség
szemléltetésére.
Szóbeli számolási eljárások
Számok bontása két szám
készségszintű alkalmazása a összegére, pótlás.
20-as számkörben.
Hiányzó műveletek hiányzó
számának pótlása, hiányos
művelet ellenőrzése.
Halmaz elemeinek
szétválogatása.
Hiányos művelet ellenőrzése.
Képről művelet
Gyakorlottság az összeadás,
megfogalmazása, művelet
kivonás, bontás, pótlás
megjelenítése képpel,
alkalmazásában kirakás
kirakással.
segítségével, lejegyzés
Összefüggések a számok
számokkal.
körében. Állítások igazságEgyszerű összefüggések
tartalmának megítélése.
megfogalmazása szóban és
Több megoldás keresése.
lejegyzése.
Több, kevesebb, ugyanannyi,
sok, kevés, néhány
fogalmának használata.
Fele, kétszerese.
Szorzás, osztás előkészítése.
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Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Összefüggések szöveges feladatokban
Lényegkiemelő és
Tevékenységről, képről
Egyszerű szöveges feladat
problémamegoldó képesség
szöveges feladat alkotása.
értelmezése tevékenységgel;
formálása matematikai
Szöveges feladat
modell választása.
problémák ábrázolásával,
megjelenítése tárgyi
Szövegösszefüggés lejegyzése
szöveges megfogalmazásával. tevékenységgel, rajzzal
számokkal, művelettel.
(egyházi jellegű is).
Szövegről számfeladat
alkotása.
Számfeladatról szöveg
alkotása.
Matematikai szöveg alkotása
adott számfeladathoz.
Műveletek értelmezése
szöveg alapján.
SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Összefüggéseket felismerő és
rendező képesség fejlesztése a
változások, periodikusság,
ritmus, növekedés, csökkenés
megfigyelésével.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Sorozatok
Tárgysorozat képzése,
ismétlődések, tulajdonságok
megfigyelése.
Sorozatok folytatása
megadott, választott, felismert
szabály alapján.
Számsorozatok képzése
növekvő, csökkenő
sorrendben.
Függvények
A változások megfigyelése,
felismert szabályok követése,
ismétlődések, ritmus
értelmezése mozgással,
hanggal, szóval, számmal.

A továbbfejlesztés
alapjai
Egyszerű sorozat képzése
kirakással, rajzzal.

Növekvő és csökkenő
számsorozatok felismerése,
képzése adott szabály alapján.

A változások felismerése,
értelmezése tárgyi
tevékenységek alapján,
kifejezése számokkal.
Számok mennyiségek közötti
elemi kapcsolatok
megjelenítése, összefüggések
meg-fogalmazása.
Több szabály keresése
Kapcsolatban levő elemek
Összetartozó elempárok
megadott elemű
(tárgyak, személyek, hangok, keresése egyszerű esetekben.
sorozatokhoz.
szavak, számok) összekeresése,
párosítása egyszerű esetekben.
Számok, mennyiségek közötti
kapcsolatok jelölése nyíllal.
Számok táblázatba rendezése,
grafikonok, szabályjátékok
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(gépjátékok).
Szabályjáték szabályának
felírása többféleképpen.
Egyszerű függvényre vezető
szöveges feladatok.
Egyszerűbb összefüggések,
szabályszerűségek
felismerése.
GEOMETRIA, MÉRÉS
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Testek, síkidomok
A tér- és síkbeli tájékozóTestek építése szabadon, majd
dóképesség alapozása érzék- modell alapján.
szervi megfigyelések
Síkidomok előállítása
segítségével. Kifejezése
tevékenységgel.
megmutatással, szóban.
Sík- és térbeli alakzatok
Ilyen tartalmú közlések
szétválogatása tulajdonságok
megértése, követése.
alapján.
Testek, alakzatok érzékelhető Játékos tapasztalatszerzés
tulajdonságainak elismerése, síktükörrel.
azonosságok és
Alakzatok felismerése,
különbözőségek kifejezése
bizonyítása színezéssel
megmutatással, sorba
Tájékozódás,
rendezéssel, szavakkal.
helymeghatározás, irányok,
irányváltoztatások.
Viszonyítások: előtte,
mögötte, fölötte, alatta,
jobbra, balra stb. kifejezések
értelmezése.
Geometriai tulajdonságok
felismerése, összehasonlítások.
Egyszerű geometriai formák
megnevezése, hasonló formák
felismerése (négyzet, kör,
háromszög).
Tapasztalatszerzés a logikai
lapok segítségével.
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A továbbfejlesztés
alapjai
Térbeli és síkbeli alakzatok
azonosítása és
megkülönböztetése néhány
megfigyelt geometriai
tulajdonság alapján.

Helymeghatározás a tanult
kifejezések alkalmazásával
(pl. alatt, fölött, mellett).

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A becslés és mérés
képességének fejlesztése,
gyakorlati tapasztalatszerzés
alapján.
Az összehasonlító,
megkülönböztető képesség
alakítása mennyiségek
tevékenységgel történő
rendezése útján.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Mérés
Összehasonlítások, összemérések a gyakorlatban (pl.
magasabb, alacsonyabb,
hosszabb, rövidebb…).
Mérési eljárások: kirakás,
egyensúlyozás.
Mérőeszközök.
Mérés alkalmilag választott
mérőeszközökkel. Különböző
mennyiségek mérése azonos
mértékegységgel.
Azonos mennyiségek mérése
különböző
mértékegységekkel.
Mértékegységek: méter,
deciméter, kilogramm, liter,
deciliter.
Összehasonlító mérések
szabvány mértékegységekkel.
Az idő: hét, nap, óra, fél óra,
év, évszak, hónap, hét.
Időpont és időtartam
tapasztalati úton történő
megkülönböztetése.
Kapcsolatok felismerése
mennyiségek,
mértékegységek és
mérőszámok között.
Különböző mennyiségek
becslése mérés előtt.
Gyakorlás, rendszerezés:
hosszúság, tömeg, űrtartalom
megkülönböztetése.
Mérési tapasztalatok
megfogalmazása.
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A továbbfejlesztés
alapjai
Összehasonlítás, mérés,
gyakorlati tevékenységgel, az
eredmény megfogalmazása a
tanult kifejezésekkel.

A m, kg, l egységek
használata szám és egyszerű
szöveges feladatokban.
A hét, nap, óra időtartamok
helyes alkalmazása.

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Testek, síkidomok
A matematikai tevékenységek Események, ismétlődések
iránti érdeklődés felkeltése
játékos tevékenység során
matematikai játékok
„biztos”, „lehetséges, de nem
segítségével.
biztos”, „lehetetlen”
A megfigyelő és rendszerező érzékelése találgatással,
képesség fejlesztése
próbálgatással. Adatok
valószínűségi játékokkal.
gyűjtése, ábrázolás oszlopdiagram építésével (tárgyi
tevékenység formájában).
Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása.

A továbbfejlesztés
alapjai

Az első évfolyamon a továbbfejlesztés alapjai (korábban a továbbhaladás feltételei) címszó
alatt olvasható elvárások kizárólag tájékoztató jellegűek, mivel az Oktatási Törvény
módosítása alapján az első 3 évfolyamon nincs osztályismétlés. (Csak a szülő kérésére.)

2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 148 óra
SZÁMTAN, ALGEBRA
Fejlesztési feladatok,
Tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Számfogalom a százas számkörben
Tulajdonságok felismerése,
Elemek szétválogatása saját
elemek szétválogatása adott
és megadott szempont szerint.
szempont szerint.
A természetes szám fogalma a
Analógiás gondolkodás.
százas számkörben.
A megfigyelések kifejezése
A szám mint halmazok
rajzban, szóban, írásban.
tulajdonsága.
Összefüggések felismerése.
Halmazok összehasonlítása:
Halmazok összehasonlítása,
Viszonyítási képesség
számlálás. Megállapítások:
meg- és leszámlálása.
fejlesztése. Eligazodás a tízes mennyivel több, mennyivel
Viszonyítások: nagyobb,
számrendszerben.
kevesebb elemet tartalmaz,
több, hányszor akkora
Absztrakció a számfogalom
hányszor annyit.
megfogalmazása.
kiépítéséhez.
Számolás tárgyi tevékenységgel
kettesével, hármasával,
négyesével, ötösével, tízesével.
Darabszám, mérőszám, sorszám.
Darabszám, mérőszám helyes
Ismerkedés a relációs jelekkel: használata.
<>≤≥≠
Biztos számfogalom 100-ig.
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Számok írása, olvasása 100-ig. A számok írása, olvasása.
Római számok írása, olvasása Az egyes, tízes fogalmának
ismerete.
az I, V, X jelek segítségével.
Tájékozottság a tízes
Számok bontása tízesek és
számrendszerben.
egyesek összegére.
Algoritmusok megfigyelése és
követése a tízes
számrendszerben. Számok
nagysága, számszomszédok.
Számok helye a
számegyenesen.
Számképzés adott számokkal,
adott feltételekkel.
Számok közelítő helye a
Számok helye a számtöbbféle beosztású számegyenesen, nagyság szerinti
egyenesen. Számok
sorrendje.
tulajdonságai: páros, páratlan.
Oszthatóság megfigyelése pl.
3-mal, 5-tel, 10-zel.
Oszthatóság 2-vel, 6-tal.
Számok kapcsolatai, számok
A számok néhány
nagyságának vizsgálata.
tulajdonságának ismerete:
Számok összehasonlítása,
adott szám jellemzése a
viszonyítása, rendezése.
megismert tulajdonságokkal.
Számok bontott alakjainak
A számok közötti kapcsolatok
összehasonlítása.
felismerése.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Alapműveletek (összeadás,
Műveletfogalom építése
A tevékenység
kivonás, szorzás, részekre
tevékenységgel: kirakások,
megfogalmazása.
osztás, bennfoglalás,
darabszám, mérőszám
Az összeadás és a szorzás
maradékos osztás)
kapcsolatának megértése.
megállapítása.
értelmezése kirakással.
Értelmezés rajzról, jelekről.
Összeadás, kivonás
Összefüggések felismerése.
értelmezésének kiterjesztése a Műveletek megoldása szóban.
A kisegyszeregy biztonságos
százas számkörre.
Emlékezetfejlesztés.
ismerete.
Analógiás gondolkodás.
Bűvös négyzet megoldása.
Szóbeli számolási képesség
Szorzás bevezetése az egyenlő A számok közötti kapcsolatok
tagok összeadásával, számlálás műveletekkel történő
fejlesztése.
Kételkedés, ellenőrzés,
kettesével, ötösével, tízesével. megjelenítése.
Szorzás, osztás, bennfoglalás
igazolás megmutatással.
Indoklások megfogalmazása. értelmezése a százas
Szóbeli beszámolás a
számkörben.
Szorzótáblákról összefüggések
megfigyelésekről.
leolvasása. Részekre osztás,
Megfigyelések a szorzó- és
bennfoglaló tábla esetei
bennfoglalás kirakással, jelölés
bevezetése (részekre osztás
körében.
15/5, bennfoglalás 15:3).
Maradékos osztás kirakással,
maradék jelölése.
Számok válogatása
maradékosztályok szerint.
Algoritmusok követése az
egyesekkel és tízesekkel
végzett műveletek körében.
Kreativitás.
Önállóság.
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Fejlesztési feladatok,
Tevékenységek
Algoritmusok segítségével
történő számolás.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Műveleti tulajdonságok.
Összeadás: a tagok
felcserélhetősége,
csoportosíthatósága,
összefüggés a tagok növelése,
csökkenése és az eredmény
változása között. Szorzás: a
tényezők felcserélhetősége.
Műveleti jelek pótlása.
Műveletek közti kapcsolat.
Műveletek sorrendje.
A tényezők
felcserélhetőségének
értelmezése, leolvasása tárgyi
tevékenységről.
Az összeadás, kivonás
kapcsolatai: pótlás, hiányos
kivonás, összeg, különbség
elvétele, a zárójel
használatának bevezetése.
Szorzás és osztás kapcsolata.
Összeg és különbség
szorzása, zárójel használata.
Háromtagú összegek
kiszámítása.
Műveletek alkotása számhalmazokból adott műveleti
jelekkel.
Kéttényezős szorzatok
kiszámítása a
kisegyszeregyen kívüli
esetekben is.
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A továbbfejlesztés
alapjai
Tagok felcserélhetőségének
ismerete.
Fordított műveletek
alkalmazása.

A műveletek közötti
kapcsolatok felismerése.
A kapcsolatok kifejezése
szóban.

Megfigyelés.
Önállóság a mennyiségek
közötti kapcsolatok felismerésében.
Tevékenységek kifejezése
szóban.
Igaz, hamis állítások
megfogalmazása, az igazság
megítélése.
Problémamegoldó képesség,
kreativitás.
Egyszerű szöveges feladatok
ábrázolása, megoldása.
A szöveges feladatok
megoldási lépéseinek
kialakítása és alkalmazása.

Összefüggések, kapcsolatok
Számok, mennyiségek
jellemzése állításokkal.
Nyitott mondat kiegészítése,
igazsághalmazának keresése.
Nyitott mondatok egy-két
változóval.
Állítások igazságtartalmának
megítélése, több megoldás
keresése.
Összefüggések, kapcsolatok
megállapítása rajzról,
lejegyzés számokkal.
Alaphalmaz, részhalmaz,
kiegészítő halmaz szerepe a
nyitott mondat megoldásában.
Nyitott mondatokat igazzá,
hamissá tevő elemek keresése
próbálgatással.
Nyitott mondat felírása ábra
alapján.
Egyenes és fordított
szövegezésű feladatok
megoldása.
Képről szöveges feladat
megfogalmazása. Egyházi
jellegű is.
Nyitott mondatról, műveletről
szöveg készítése.
Tréfás szöveges feladatok.
Gondolkodtató feladatok.
A szöveges feladatok
megjelenítése, értelmezése,
leírása, számokkal. Műveletek
értelmezése szöveg alapján.
Becslés, megoldás, válaszadás
szóban és írásban.
A megoldás lépéseinek
visszaidézése.
Ugyanannak a feladatnak
többféle művelettel történő
megoldása. A szöveges
feladatok megoldásának
algoritmusa.
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Állítások megfogalmazása
tevékenységről, rajzról.
Állítások igazságának
megítélése.
Nyitott mondat kiegészítése,
igazzá tevése.
Nyitott mondat készítése
ábráról.
Szöveges feladatok
értelmezése, megoldása:
lejegyzés (ábrázolás),
műveletek kijelölése,
számolás, ellenőrzés, válasz
megfogalmazása.

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Sorozatok
Összefüggések,
Tárgy-, rajz-, és jelsorozatok Adott szabályú sorozat
szabályosságok felismerése. kiegészítése, folytatása adott folytatása.
Szabályok megfogalmazása a vagy felismert összefüggés
Sorozatok képzése.
sorozat elemei közti
szerint.
különbségek
Sorozatok készítése önállóan
megállapításával.
választott szem-pont alapján.
Periodikusság megfigyelése. Egyenletesen növekvő vagy
A valóság és a matematika
csökkenő sorozatok.
kölcsönös kapcsolatának
Szabályok felismertetése,
bejárása.
követése.
Kreatív gondolkodás.
A kapcsolatok szavakkal való
Többféle szabály keresése
kifejezése, a kapcsolatok
adott elemű sorozatokhoz.
kifejezése,
különbségsorozattal.
Sorozatok elemeinek
megfigyelése, megállapítások
(növekedés, csökkenés,
periodikusság).
Sorozat szabályának
megfogalmazása szóban.
Fejlesztési feladatok,
Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
tevékenységek
módszerek alapozása
alapjai
Függvények
Egyszerű tapasztalati
függvények.
Összefüggések keresése az
adatok között.
Számpárok, számhármasok
közötti kapcsolatok
megállapítása, táblázatba
rendezése, összefüggések
megfigyelése, lejegyzése.
Többféle elrendezésű
szabályjátékok megoldása.
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GEOMETRIA, MÉRÉS
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Testek, síkidomok, tükrözés
Megfigyelés.
Testek válogatása,
Tulajdonságok felismerése.
osztályozása megadott
Összehasonlítás.
szempont szerint.
Formafelismerés, azonosítás, Építések kockából, téglaTestek létrehozása másolással
megkülönböztetés.
testekből; geometriai
megadott egyszerű feltétel
Alkotóképesség.
tulajdonságok érzékelése az
szerint.
alkotások során.
A kocka és a téglatest
Élek, csúcsok, lapok
tulajdonságainak vizsgálata,
felismerése, számbavétele a
összehasonlításuk.
kocka és a téglatest esetében.
Testek másolása modellről.
Építés különféle helyzetben,
tükörkép építése egyszerű
esetekben.
Tudatos eszközhasználat.
Síkidomok másolása, előSíkidomok létrehozása
Pontosság.
állítása egy-két feltétel
másolással, megadott egySík- és térbeli tájékozódás.
szerint: kirakás, befedés,
szerű feltétel szerint.
másolás átlátszó papírral.
Csoportosítás, válogatás
Vonalzó, sablon használata.
tulajdonságok szerint.
Egymásra rajzolt síkidomok
felismerése.
Tulajdonságok megnevezése. Tapasztalatgyűjtés egyszerű
A megfigyelések
alakzatokról, a megfigyelések
megfogalmazása, kifejezése megfogalmazása.
válogatással.
Téglalap, négyzet, kocka,
téglatest előállítása.
Kerület mérése
tevékenységgel.
Sokszögek néhány
tulajdonsága.
Egyszerű tükrözés
megfigyelése, tükörkép
előállítása hajtogatással.
A valós tárgy és tükörképének összehasonlítása.
Egy pontból kiindulva adott
lépésekkel (irány, méret,
egység) alakzat rajzolása.
Mérhető tulajdonságok, mérés
Megfelelő pontosság elérése, Hosszúság, tömeg,
Gyakorlati mérések a tanult
a pontatlanság kifejezése.
űrtartalom, idő mérése
egységekkel. A tanult
Helyes eszközhasználat.
alkalmilag választott és
szabványmértékegységek
Összefüggések
szabványegységekkel (m, dm, ismerete; használata.
felismerésének képessége.
cm, kg, dkg, l, dl, óra, perc,
nap, hét, hónap, év).
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Időpont és időtartam
megkülönböztetése.
Gyakorlati mérések az egység
többszöröseivel.
VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűségi szemlélet
alapozása.
A szóbeli kifejezőképesség
fejlesztése.
Ábrázolási képesség.
Szokások kialakítása az
adatok lejegyzésére.
Kombinatorikus képességek
fejlesztése, tapasztalatok
megfogalmazása, összegzés.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Adatok gyűjtése megfigyelt
történésekről, mért vagy
számlált adatok.
Adatok ábrázolása táblázat,
grafikon, oszlopdiagram
segítségével, megállapítások
leolvasása.
A „biztos, nem biztos,
valószínű, lehetséges”
forgalmak alapozása játékkal,
tevékenységgel, példák
gyűjtése.
Az elképzelés és a valóság
összevetése.
Könyvajánlás, búvárkodásra
ösztönzés, adatok gyűjtése
megadott szempontok szerint.

A továbbfejlesztés
alapjai

3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 148 óra
SZÁMTAN-ALGEBRA
Fejlesztési feladatok,
Tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Számfogalom 1000-es számkörben
Számkör bővítés 1000-ig.
Számok írása, olvasása
1000-ig.

Gyakorlati tevékenységre
épülő, az életkornak
megfelelő számfogalom
használata.
Megfigyelőképesség
fejlesztése.
Halmazok alkotása elemek két
szempontú osztályozása
szerint. A mindegyik, „van
olyan”, „egyik sem”, „nem
mind”, kifejezések használata
konkrét tevékenységek
kíséretében.

A természetes szám, mint
halmazok számossága, és mint
mérőszám. Becslések
(mennyiségek, halmazok
számossága).
A matematikai logika
elemeinek (logikai „és”,
„vagy”) megfigyelése,
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Halmazok tulajdonságainak
felismerése,
részhalmaz jellemzése.

Alaphalmazhoz
részhalmazának képzése
választott és adott
tulajdonságok szerint.
Halmazok kapcsolatainak
megfigyelése: van közös
elemük, nincs közös elemük,
az egyik része a másiknak.
Halmazábrázolás
Venn-diagrammal,
fa-diagrammal.
Diszjunkt halmazok
egyesítése.
Összes elem számának
meghatározása.
Biztonságos tájékozódás
a 10-es számrendszerben
és helyiérték-rendszerben
1000-es számkörön belül.
Számok jellemzése
tulajdonságaikkal.
Az anyanyelv és a szaknyelv
elvárható szintű alkalmazása.
Kerekítések a jó
becslőképesség érdekében.
Alaki, helyi érték alapos
megértése.
Számszerű összefüggések
megállapítása.
Római számok olvasása,
írása.

alkalmazása.
Állítások megfogalmazása
tagadással.

Számok nagyságrendjének
és helyi értékének
biztos ismerete. Számok
képzése, helyi érték szerinti
bontása.

A 10-es számrendszer
értelmezése, kialakítása.
Csoportosítások 10-esével.
Helyiérték-táblázat kitöltése.
Helyi értékek és jelölésük:
egyes (e), tízes (t), százas (sz),
ezres (E).
Számok helye a
számegyenesen.
Közelítő helyek
meghatározása.
Számok jellemzése
tulajdonságaikkal,
kapcsolatokkal: osztható,
többszörös, kisebb, nagyobb,
nem kisebb, nem nagyobb stb.
Számképzés kombinatorikai
feladatokkal – alaki és helyi
érték.
Számok különböző, alakjai:
összeg, különbség, szorzat,
hányados.
Római számok: I, V, X, L, C,
D,
Törtszámok és negatív számok fogalmának alapozása
Egységtörtek előállítása
Egy egész törtrészeinek
tárgyi tevékenységgel, majd
értelmezése. Az egységtörtek
adott területű téglalapok
nagyságviszonyai.
törtrészeinek színezésével.
Az egységtörtek viszonyítása,
sorba állítással nagyság
szerint.
Az egységtörtek
többszöröseinek előállítása
Egységtörtek többszörösei.
tevékenységgel, színezéssel.
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Törtrészek pótlása egy
egészre, egészből törtrész
elvétele.
Negatív számok a hőmérőn. A
hőmérséklet
egysége: °C. Pozitív és
negatív hőmérsékleti
értékek nagyságviszonyai.
Előjelek alkalmazása.
Negatív hőmérsékletek
megfigyelése: nagyobb
számhoz alacsonyabb
hőmérsékleti érték tartozik.
Hőmérsékletváltozások
megfigyelése, leolvasása,
lejegyzése nyíljelöléssel.
Műveletfogalmak a természetes számok körében
Műveletek leolvasása
Műveletek értelmezése
A műveleti eljárások
ábráról, megjelenítése
tevékenységgel, rajzzal,
kiterjesztése az írásbeli
tevékenységgel.
elvontabb ábrákkal.
műveletek körére.
Az alapműveletek
Összeg, különbség, szorzat,
hányados becslése, a „közelítő eljárásainak alkalmazása
érték” fogalmának bevezetése. szóban és írásban.

Hőmérsékletek leolvasása
hőmérőről, beállításuk
hőmérőmodellen.
Hőmérőről pozitív és negatív
hőmérsékletek leolvasása és
lejegyzése.
Összehasonlítások sorba
rendezések a melegedésnek
megfelelően.
Hőmérsékletváltozások
leolvasása.

Becslés értelmezése és
alkalmazása. Kellő
pontosságú becslések
számítások előtt.
Számolási analógiák
alkalmazása az 1000-es
számkörben szóbeli
számolások körében.
A szorzótábla kiterjesztése
kétjegyű számokra
(nagyegyszeregy).

A megértett és megtanult
eljárások eszközként való
használata.

A ≈ jel megismerése,
alkalmazása.
A négy alapművelet
elnevezéseinek megismerése,
használata: összeadás –
összeadandók vagy tagok,
összeg; kivonás kisebbítendő, kivonandó,
maradék vagy különbség;
szorzás – tényezők, szorzat;
osztás – osztandó, osztó,
hányados.
Műveleti tulajdonságok:
tagok, tényezők
felcserélhetősége,
csoportosíthatósága.
Összeg, különbség, szorzat,
hányados változásai.
Műveleti sorrend.
Műveletek kapcsolata:
inverzitás; összeg, különbség
szorzása.
Számolási eljárások analógiák
megfigyelésével.
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Az önellenőrzés különböző
módjainak alkalmazása.
Műveletek közötti
kapcsolatok alkalmazása
ismeretlen összetevő
számítására.
Rugalmas gondolkodás
fejlesztése többféle megoldás
keresésével.

Szóban összeadás, kivonás,
szorzás és osztás 10-zel; 100zal; össze-adás és kivonás
írásbeli művelettel, írásbeli
szorzás egyjegyűvel.
Összefüggések felismerése,
Kapcsolatok leolvasása
ábráról, rendezések,
becslések.

Logikai gondolkodás
fejlesztése az igaz és hamis
állítások megítélésével.

Összefüggések, kapcsolatok
Állítások igazságának
megítélése.
Adott állításokhoz halmazok
képzése.

Megoldási algoritmusok
megismerése, alkotása,
alkalmazása.
A kreativitás fejlesztése
több féle megoldás
keresésével.
Szövegek megjelenítése
tevékenységgel,
ábrázolással.
Becslés képességének
fejlesztése.
Matematikai szövegértő
és szóbeli kifejezőképesség
fejlesztése.
Kölcsönös és nem kölcsönös
összefüggések felismerése,
alkotása.

Nyitott mondatok
igazsághalmazának
megkeresése módszeres
próbálgatással, közelítéssel.
Egyszerű esetekben összes
megoldás keresése.
Nyitott mondatok megoldása
műveletek gyakorlására.
Nyitott mondatok megértése,
lejegyzése, megoldása
számelméleti fogalmakat,
kifejezéseket tartalmazó
matematikai szöveg alapján
(nem szöveges feladat).
Szöveges feladatok megoldása
modellek segítségével:
sorozatok, táblázatok, rajzok,
grafikonok. (Egyházi jellegű
is).
Szöveges feladatról nyitott
mondat készítése, többféle
megoldási mód keresése.
Kapcsolatok felismerése,
jelölése szöveges
feladatokban.
Relációk leolvasása két
irányból.
Szimmetrikus és nem
szimmetrikus relációk.
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Egyszerű nyitott mondat
kiegészítése igazzá, hamissá.
Nyitott mondat
igazsághalmazának
megkeresése kis véges
alaphalmazon,
behelyettesítéssel.

Szöveges feladatok
értelmezése, adatainak
lejegyzése, megoldási
terv készítése.
Szöveges feladat
megoldása közvetlenül
az értelmezésre szolgáló
tevékenységgel, ábrákkal
és matematikai modellek-kel.
A számítások helyességének
ellenőrzése és az eredmény
értelmezése.

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Döntési képesség formálása.
Néhány elemével elkezdett
sorozathoz többféle szabály
alkotása.
A kapcsolatokat kifejező
tevékenységek, ábrák
megismerése.
Konstruktív gondolkodás,
összefüggés-felismerő
képesség fejlesztése.
Ismert kapcsolatok,
összefüggések, szabályok
kifejezése.
Új, ismeretlen kapcsolatok
felismerése, kifejezése.
Feladatmegoldások
egyszerűbb esetekben
önállóan, szabály
alkalmazásával.
Becslő, felismerő és
alkotóképesség fejlesztése
problémafelvetésekkel.
Függvényre vezető
szöveges feladatok
megoldása táblázat
készítéssel. Az elemzett
kapcsolatok közös
lejegyzése alapján önálló
elempárok keresése,
alkotása.

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Számsorozatok folytatása,
Egyszerű sorozatok
kiegészítése adott vagy
Szabályának megállapítása.
felismert szabály alapján.
Egyszerű sorozat folytatása
Tapasztalati adatok táblázatba kapcsolatok keresése
való lejegyzése, rendezése.
táblázatok adatai között.
Grafikonok.
Hozzárendelések. Megkezdett
párosítások folytatása.

Függvényre vezető szöveges
feladatok megoldása
egyszerű, esetekben.

GEOMETRIA, MÉRÉS
Fejlesztési feladatok,
Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
tevékenységek
módszerek alapozása
alapjai
Testek, síkidomok, egyszerű transzformációk
A sík- és térgeometriai
Testek építése, modellezése
Testek építése modellről.
szemlélet fejlesztése
másolással és adott
geometriai modellek
feltételekkel. Szétválogatás 1segítségével.
2 tulajdonság szerint.
A kocka és a téglatest felismerése, kiválasztása más testek
közül, megnevezésük.
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Tapasztalatok gyűjtése
alakzatok előállításával.
Ráismerések, megnevezések.
Tulajdonságok önálló
megfogalmazása.

Jellemző tulajdonságaik
megmutatás: lapok,
élek, csúcsok száma.

Síkidomok előállítása
tevékenységgel.

Körzőhasználat.
A megértett és megtanult
új geometriai kifejezések
alkalmazása a téglalap,
négyzet jellemzésére.

A kocka és a téglatest összehasonlítása a négyzettel és
téglalappal.
Vonalak rajzolása,
megfigyelése.
Rajzolás és válogatás
adott feltételekhez.
Térlátás és a kreativitás
fejlesztése.
Megfigyelés, tulajdonságok
számbavétele.

Téglalap, négyzet tanult
tulajdonságainak felsorolása
modell segítségével.
Síkidomok előállítása
nyírással, rajzolással
(körzővel is), hajtogatással,
kirakással 1-2 feltételnek
megfelelően.
Téglalap és négyzet
tulajdonságai: oldalak,
csúcsok száma. A
tulajdonságok
összehasonlítása.
Pontok, vonalak.
Vonalak tulajdonságai:
egyenes, görbe, zárt, nyitott.
Tapasztalatok gyűjtése síkbeli
tükrözésről. Tengelyesen
szimmetrikus alakzatok
válogatása, előállítása
tevékenységgel.
Tájékozódás vonalon, síkban,
térben.
Nagyítás, kicsinyítés,
tükrözés, eltolás egyszerű
esetekben.

Mérhető tulajdonságok, mérések
Mérőeszközök és mértékA mérés fogalmának
Mérés alkalmi és
egységek ismerete és önálló
mélyítése.
szabványegységekkel.
használata gyakorlati mérések Mérések alkalmi egységekkel. A gyakorlatban
során.
A mérőszám és mértékegység végrehajtott mérések
Mérések előtt becslés.
viszonyának megfigyelése,
alapján a mértékegység
megfogalmazása.
és mérőszám kapcsolatának
megállapítása.
Átváltások szabványMérések szabványát- és beváltások a tanult
egységek között.
egységekkel:
mértékegységekkel,
hosszúság – mm, cm, dm, m, gyakorlati mérésekhez
Sokszögek kerületének
km, tömeg – gr, dkg, kg, t,
kapcsolódva.
mérése, számítása.
űrtartalom – ml, cl, dl, l, hl,
A tanult szabvány-egységek
A téglalap és a négyzet
időmérés – óra, perc,
gyakorlati alkalmazása.
kerületének számítása.
másodperc, érzékszervi
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A pontosság mértékének
kifejezése gyakorlati
mérésekben.
A kerület, terület és
a térfogat fogalmának
alapozása konkrét
tevékenységekkel.
A matematika és a valóság
kapcsolatának építése.
Pont körüli elfordulás
megfigyelése mozgásos
játékokkal, óramodellen a
mutatók elfordításával.
Szögek mérése
derékszöggel.

megfigyelés alapján
összehasonlítások végzése.
Kapcsolatok, összefüggések
megállapítása – átváltások
konkrét mérések esetében.
Mértkegységek használata és
átváltása szöveges
és számfeladatokban.
Kerületmérés körülkerítéssel,
területmérés lefedéssel.
Négyzet és téglalap
kerületének mérése és
számítása.
Térfogat mérése kirakásokkal.
A szög fogalmának
értelmezése. Derékszög
előállítása hajtogatással.

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
Fejlesztési feladatok,
Tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Valószínűség
Konkrét valószínűségi
Valószínűségi játékokban a
játékok alapján.
lehetséges és lehetetlen
A biztosan bekövetkező,
fogalmak értelmezése. A
lehetséges, a lehetetlen
biztos és a véletlen esetek
események
megállapítása.
megkülönböztetése.
Próbálgatások tárgyi
Kifejezőképesség fejlesztése a tevékenységek kíséretében.
sejtések megfogalmazásával. Sejtések megfogalmazása,
egybevetés a kísérlettel.

Adatok gyűjtése, grafikon
értelmezése,
szabályszerűségek
észrevétele.
A matematika és a valóság
kapcsolatának folyamatos
figyelemmel kísérése.
Logikus gondolkodás
fejlesztése.

Statisztika
Statisztikai adatok gyűjtése,
rendezése, ábrázolása,
táblázatok és grafikonok
olvasása, felhasználása
számolási eljárások
gyakorlására.
Adatok gyűjtése, rendezése,
szélsőértékek és leggyakoribb
adat megkeresése.
A számtani közép értékének
(osztás) keresése.
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A továbbfejlesztés
alapjai
A biztos és a véletlen
megkülönböztetése
konkrét tapasztalatszerzés
útján.

4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 111 óra

SZÁMTAN ALGEBRA
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
Módszerek alapozása
alapjai
Számfogalom 10 000-es számkörben
A valóság és a matematika
Számok olvasása és írása
Biztos számfogalom
elemi kapcsolatainak
10 000-ig.
10 000-es számkörben.
továbbépítése.
A természetes szám mint
Számok helyi érték szerinti
Matematikai ismeretek
halmazok számossága,
írása, olvasása, számok
bővítése: számfogalom
összehasonlítások.
képzése, bontása.
bővítése 10 000-ig,
Számok nagyság-viszonyai.
Számok nagysága és
kapcsolatok keresése
Számok helye a
a számjegyek különféle
változó mennyiségek között. számegyenesen. Közelítő
értékének biztos ismerete.
Alaki, helyi és valódi
helyek, becslés, kerekített
A 10-es, 100-as, 1000érték fogalmának alapos
értékek.
es számszomszédok
megértése.
Számok tulajdonságai.
meghatározása.
Biztonságos tájékozódás
Számszomszédok
a 10-es számrendszerben
megállapítása.
és helyiérték-rendszerben
Számok megjelenítése bontott
10 000-es számkörben.
alakokban a négy alapművelet
Számok bontása
bármelyikével (összetett
sokféleképpen.
alakok is).
Római számok írásának
gyakorlása. A számképzés
szabályainak tudatosítása,
alkalmazása.
Törtszámok és negatív számok
Törtszámok leolvasása
Törtszámok előállítása tárgyi
mérési eredményként,
tevékenységgel, értelmezése
megjelenítése adott vagy
különféle mennyiségek
választott egységek
mérőszámaként.
esetén.
Egységtörtek viszonyítása,
sorba állítás nagyság szerint.
Egységtörtek többszöröseinek
Hőmérsékletek leolvasása,
előállítása.
lejegyzése, beállítása
Pótlás 1 egészre, elvétel 1
hőmérőmodellen.
egészből.
Hőmérsékletek
1 egésznél nagyobb törtek
összehasonlítása,
felismerése, előállítása,
sorba rendezése növekvő,
lejegyzése. Egységtörtek helye
csökkenő sorrendbe.
a számegyenesen.
Annak tudatosítása, hogy
Számok törtrészeinek
nagyobb számalakhoz
számolása visszavezetve
alacsonyabb érték tartozik.
a részekre osztásra: a törtrész
egész szám.
A negatív számok fogalmának
tapasztalati úton való
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előkészítése: hőmérséklet,
vagyon-adósság.
Hőmérsékletváltozások
leolvasása, lejegyzése.
Adott változáshoz hőmérséklet
megállapítása.
Műveletek értelmezése, műveletvégzés
Műveletek értelmezése
Biztos műveletfogalom és
Szóbeli és írásbeli műveletek
tevékenységgel, ábrával és
számolási készség az
értelmezése és megoldása.
szöveggel. Becslés, közelítő
alapműveletek körében.
A becslés, ellenőrzés
Az anyanyelv és a szaknyelv érték.
eszközként való alkalmazása.
elvárható szintű alkalmazása. Műveleti tulajdonságok
A helyes műveleti sorrend
kiterjesztése 10 000-es
Becslések, kerekítések az
ismerete és alkalmazása
számkörre.
önellenőrzés különböző
a négy alapművelet
A műveletek közötti
módjai.
körében.
kapcsolatok tudatosítása.
Szóbeli számolások. Kisebb
A négy alapművelet végzése
számok körében megfigyelt
fejben kerek számok esetében.
analógiák kiterjesztése a
„nagy” számokra is. Szóbeli Szorzás, osztás 10-zel, 100zal, 1000-rel.
összeadás és kivonás
négyjegyű számokkal, melyek Írásbeli összeadás, kivonás
négyjegyű számokkal.
legfeljebb tízesekre
írásbeli szorzás kétjegyűvel,
végződnek.
osztás egyjegyűvel.
Szóbeli szorzás, osztás
A zárójel használata, műveleti
tízzel, százzal, ezerrel.
sorrend.
Kisebb számkörben tanult
műveleti tulajdonságok
Írásbeli összeadás több taggal
kiterjesztése.
is.
Tudatosítás, alkalmazás a
Hiányos írásbeli műveletek
számolások egyszerűsítésére. megoldása.
Műveletek közötti kapcsolatok
alkalmazása ismeretlen összetevő számítására.
Számelméleti alapfogalmak
Számelméleti alap-fogalmak
alapos megértése,
formálása: osztója,
alkalmazásuk számok
osztható, többszörös.
tulajdonságainak és
kapcsolatainak jellemzésében.
Összefüggések, kapcsolatok
A problémamegoldó
A nyitott mondatok
Nyitott mondat igazsággondolkodásban való
igazsághalmazának
halmazának megkeresése
gyakorlottság és
megkeresése véges
véges alaphalmazon.
eredményesség
alaphalmazon, egyszerű
Adott halmaz elemeinek
fokozása.
esetekben következtetéssel.
szétválogatása adott szempont
Önállóság növelése
Tervszerű próbálgatás
szerint.
a feladatok szövegének
alkalmazása a megoldás
Szöveges feladathoz tartozó
értelmezésében, megoldási
keresésére (közelítő módszer). számfeladat alkotása és ezzel
algoritmusok kialakítása
Egyszerű állítások tagadása,
a szöveges feladat megoldása.
és alkalmazása.
nyitott mondat kiegészítése.
Szöveges feladatok
Szöveges feladathoz többféle Alaphalmaz, részhalmaz,
megoldása, megoldási
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megoldás keresése.

kiegészítő halmaz
kapcsolatának értelmezése.
Tanulási szokások
Szöveges feladatok
továbbfejlesztése:
értelmezése, adatok
kerekített értékekkel végzett ábrázolása, modell készítése.
becslés, az ellenőrzés többféle Szöveges feladatok
módjának ismerete,
tevékenységhez, rajzhoz
megoldási terv készítése
kapcsolódva.
feladatokhoz, írásbeli
Szöveges feladat megoldási
válaszadás.
algoritmusának tudatos
Az adatok értelmezéséhez
alkalmazása.
szükséges fogalmak biztos
Egyházi jellegű szöveges
használata, megfelelő
feladatok megoldása.
művelettel történő kifejezése
önállóan. Számítások,
mérések, feladatmegoldások
helyességének ellenőrzése.

algoritmusok alkalmazása.

SOROZATOK, FÜGGVÉNYEK
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A gondolkodási műveletek
körének bővítése:
lényegkiemelő és általánosító
képesség fejlesztése;
következmények meglátására
való képesség fejlesztése (pl.
osztályozás,
szabályfelismerés,
grafikonkészítés, elemi
algoritmus alkalmazása).
Összefüggések észrevétele
és megfogalmazása,
általánosításra való törekvés.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Számsorozatok folytatása,
kiegészítése adott vagy
felismert szabály alapján.
Összefüggések keresése
egyszerű sorozatok
elemei között. Képzési
szabályok megállapítása.
Többféle folytatás
lehetőségének felismerése.

Kifejezőképesség alakítása:
világos, rövid fogalmazás.
Absztrakciós képesség
alapozása.
Szöveges feladatokban
kapcsolatok felismerése,
lejegyzése, megoldási terv
készítése.

Hozzárendelések.
Grafikonok készítése,
olvasása.

Adatok sorba rendezése,
folytatásra vonatkozó
sejtések megfogalmazása.

Relációk felismerése,
megállapítása, alkalmazása,
megjelenítése a matematika
különböző területein.
Függvényre vezető szöveges
feladatok megoldása. A
kapcsolatok felismerése,
elemzése, önálló lejegyzése
után táblázat készítése,
elempárok alkotása.
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A továbbfejlesztés
alapjai
Sorozat szabályának
felismerése. Sorozat
folytatása. A szabály
megfogalmazása egyszerű
formában.
Összetartozó elemek
táblázatba rendezése.
Összefüggés felismerése
a táblázat elemei között.

GEOMETRIA, MÉRÉSEK
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Testek, síkidomok, transzformációk
Testek, síkidomok másolása Adott feltételeknek
Konstrukciós képesség
alakítása.
és előállítása már ismert és
megfelelő geometriai
újabb szempontok szerint:
Sík- és térgeometriai
alakzatok építése síkban
tapasztalatok szerzése.
legyen párhuzamos lapja vagy és térben.
oldala, legyenek merőleges
Az alakzat egészének és
Geometriai tulajdonságok
lapjai, oldalai, legyenek
részeinek érzékelése.
felismerése, alakzatok
egybevágó lapjai.
A helymeghatározás
kiválasztása a felismert
képességének fejlesztése.
tulajdonság alapján.
Testháló kiterítése, tervezése, Transzformációk létre-hozása
Tapasztalatgyűjtés tükörképek összeállítása: téglatest, kocka. eltolás és tükrözések
megjelenítésével.
segítségével.
Tükörképek előállítása rajzzal
Az „egybevágó” és „hasonló” négyzetrácson, pontrácson.
fogalmak alapos értése.
Tapasztalatok gyűjtése
Tapasztalatgyűjtések
Változatos tevékenységekkel: egybevágóságról, hasonlósságról.
adott távolságú
Egybevágó síkidomok
eltolások függőleges és
előállítása eltolással,
vízszintes irányba, arányos
forgatással, tengelyes
kicsinyítés és nagyítás
tükrözéssel.
négyzethálón és
pontrácson.
Kicsinyítés, nagyítás
Pontos kifejezések
négyzetrácsos papíron.
alkalmazása a tapasztaltak
megfogalmazásában.
A konvex és nem konvex
alakzatok megfigyelése,
felismerése, megnevezése
(síkban).

Konvex és nem konvex
alakzatok.

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Tananyag és a gondolkodási
A továbbfejlesztés
módszerek alapozása
alapjai
Mérhető tulajdonságok, mérések
Összehasonlítások,
A mérés fogalmának
Mérés szabványegységekkel.
viszonyítások, ismeretek
mélyítése. Mérések
át- és beváltások a tanult
önálló alkalmazása.
alkalmi egységekkel.
mértékegységekkel
Mérőszám és mérték-egység gyakorlati mérésekhez
Mérőeszközök és mértékviszonyának megfigyelése,
kapcsolva, illetve ilyenek
egységek ismerete és önálló
megfogalmazása.
felidézése nyomán.
használata gyakorlati mérések Konkrét mérések, átváltások
során.
szabvány mértékegységekkel
az összefüggések
ismeretében, szám- és
szöveges feladatokban.
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Mérések, számítások előtt
becslés. A számítások
ellenőrzése. átváltások
szabványegységek között.
Sokszögek kerületének
mérése, számítása szöveges
feladatok megoldásával.
A négyzet és a téglalap
területének mérése, számítása
szabvány-egységekkel.
Kirakások 1cm-es
egységekkel.
A kiszámítás módjának
felfedeztetése.
Téglatestek térfogatának
mérése és értelmezése
építkezésekkel.
A szög fogalmának alapos
megértése. A derékszög és
a merőleges fogalmának
kapcsolata.

A terület mérése lefedéssel, a
terület kiszámítása a
területegységek összeszámolásával.
Térfogatmérés kirakással
építéssel.
Téglalap területének mérése,
számolása a kirakást felidéző
módon.

Számítások a kerület és
terület megállapítására.

Szögfogalom előkészítése
tapasztalati úton.
Szögmérés derékszöggel,
felével, negyedével.

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Tapasztalatok szerzésével
későbbi fogalomalkotás
előkészítése (a biztos,
a lehetséges és a lehetetlen
események, törtszámok).
A problémamegoldó
gondolkodás fejlesztése.

Tananyag és a gondolkodási
módszerek alapozása
Adatok gyűjtése, rendezése,
ábrázolása grafikonon.
Táblázatok, grafikonok
készítése, leolvasása,
értelmezése.
Néhány szám számtani
közepének értelmezése,
az átlag használata.

A gyakoriság, valószínű,
Valószínűségi játékok,
kevésbé valószínű
kísérletek, megfigyelések.
értelmezése konkrét példákon.
A véletlen események
gyakoriságának megállapítása
kísérletek végzésével.
Sejtések megfogalmazása
adott számú kísérlettel.
Sejtés, kísérletezések, a
kísérleti eredmények
összevetése a sejtéssel, az
esetleges eltérés
megállapítása és magyarázata.
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A továbbfejlesztés
alapjai
Adatgyűjtés táblázatok
leolvasásával.
Példák megfogalmazása
a biztos, a lehetséges és a
lehetetlen fogalmának
használatával.

Javasolt tanulói eszközök
színes-rúdkészlet,
szám- és jelkártyák,
logikai készlet,
korongok (piros, kék),
korongkirakó (óriás dominó),
számolópálcika,
számegyenes,
dobókockák,
játékpénz,
mérőszalag,
golyós számológép,
Babilon-készlet,
zsebtükör,
egyenes és háromszögű vonalzó,
mozaik játék,
körző,
Dienes-készlet,
lyukas és szögestábla gumigyűrűkkel,
óra mozgatható mutatókkal,
tér- és síkmértani modellező készlet,
törtes készlet,
pontrácsok, vonalhálók,
sablonok,
mérőeszközök,
olló,
síkidom készlet,
modellkészlet testek építéséhez,
zsinegek,
átlátszó papír,
hőmérőmodell,
adósság- és vagyoncédulák,
százas táblák,
Kocka- és téglatest-hálók,
helyi érték táblázat
tankönyv, feladatgyűjtemény

Javasolt demonstrációs eszközök
számhívó képek 0–20-ig – falitáblák,
szorzótáblák falitábla,
számegyenesek,
dominók nagy méretben,
síkmértani készlet,
lyukas tábla gumigyűrűkkel,
fóliakészlet:
– síkidomok,
– kocka- és téglatest-hálók,
– milliméter papír,
– pontrács lap,
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golyós számológép,
szám- és jelkártyák,
tematikus képek,
játékpénz,
mérőeszközök:
– méterrúd,
– mérőszalag,
– eszközök az űrtartalom méréséhez (pl. literes edény),
– kétkarú mérleg,
– falióra mozgatható mutatókkal, mérések- mértékegységek falitáblán
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kapcsolódó számítógépes programokat,
elsősorban oktatójátékokat használjon.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a
problémamegoldásnak
és
a
képességfejlesztésnek is. Játsszon el és
fogalmazzon meg algoritmusokat, ismerjen
meg olyan programozási nyelvet, amely
alkalmas
a
robotszerű
működés
megmutatására,
az
algoritmusok
kipróbálására.
Az információszerzés adatok használatát
jelenti. Tudja a kisdiák, hogy személyi
adatai fontosak, megfelelően kezelendők.
A papíron és elektronikusan tárolt
információ hozzáférését is tanulnunk kell.
Ismerje meg a tanuló a könyv értékét, a
könyvtár lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a gyermek
korának megfelelő eszközökkel és
módszerekkel dolgozzon. Minden tanórán
sokféle
érdekes
tevékenységgel
találkozzanak a gyerekek. Használjuk a
játék erejét! Az egyénileg végzett
tevékenységeket váltsák ki a csoportoknak
adott, közösen megoldható feladatok.
Valódi kihívásokat jelentő feladatokat,
„élesben” megoldandó problémákat is
kapjon a tanulócsoport.

INFORMATIKA
4. osztály
Célok és feladatok:
Az
informatikai
műveltség
megalapozásának gyermekkorban történő
megkezdését az oktatáspolitikai irányelvek
kimondottan támogatják. A Nemzeti
Alaptanterv kiemelt fejlesztési területként
ajánlja az információs és kommunikációs
kultúra elsajátítását, és eszközeinekmódszereinek
a
tanulási
folyamat
egészében történő felhasználását. Ahhoz
ugyanis,
hogy
bármely
iskola
felkészíthesse diákjait a tudásalapú
társadalomra, nem elég egy felső
tagozatos, szűk óraszámú, „osztályozott”
informatika tantárgy, hanem a tanulóknak
– már kisdiák koruktól kezdve – meg kell
szokniuk és ismerniük az IKT napi
használatát: az egyes tanórákon éppúgy,
mint a tanórán kívüli felkészülésben vagy
éppen szabadidős tevékenységekben.
Az informatika mindennapi életünk
szerves részévé vált, az információ érték.
Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő
információszerzési,
-feldolgozási,
adattárolási, -szervezési és -átadási
technikákat, valamint az információkezelés
jogi és etikai szabályait.
Az informatika műveltségterület keretében
folyó oktatás, nevelés és fejlesztés célja,
hogy
felkészítse
a
tanulókat
az
informatikai társadalom kihívásaira.
Az oktatás kezdő szakaszában a kisdiák
szerezzen tapasztalatokat a legalapvetőbb
informatikai
eszközök
helyes
használatáról, az információszerzés és a
kommunikáció
„játékszabályai”-ról,
alapelemeiről (pl. irányok, betűk – írás,
számok – számolás).
A számítógép kiemelkedik az informatikai
eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a
számítógép kezelésének alapjait, az egér és
a
billentyűzet
használatát.
Iskolai
tanulmányi és közösségi feladataihoz

Tankönyvek, taneszközök:
számítógépterem (1 tanuló/1 gép)
multimédia
számítógépekkel,
számítógép-termenként nyomtatóval;
iskolai könyvtár;
ezenfelül: internetelérés, digitális
fényképezőgép vagy web-kamera,
szkenner.
A tankönyvek kiválasztásának elvei:
− megfelelő feldolgozásban
tartalmazza a szükséges
ismeretanyagot;
− adjon segítséget a gyakorlati
munkához;
− ösztönözze a további önálló
ismeretszerzést és számítógépes
munkát;
− támogassa a csoportmunkát;
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− korosztálynak megfelelő nyelvezet
és stílus;
− az ábrák és képek mennyisége,
minősége és tartalma igazodjon a
fejlesztési követelményekhez;
− sokféle feladatot tartalmazzon a
könnyűtől a nehézig;
− hardver- és szoftver-független
legyen, vagy többféle lehetőséget
mutasson be;
− megfelelően kezelje az informatika
gyorsan változó részeit.
Iskolánkban a nemzeti tankönyvkiadó
informatika tankönyveit használjuk.

Az Európai Unió országaiban a
kulcskompetenciák körébe sorolták be
azokat a tudásokat és képességeket,
amelyek birtoklása alkalmassá teheti az
unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony
alkalmazkodásra a változásokkal
átszőtt, modern világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e
változások
irányának
és
a
tartalmának a befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának
irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.

Ellenőrzés, értékelés:

A
kulcskompetenciák
azok
a
kompetenciák,
amelyekre
minden
egyénnek szüksége van a személyes
boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív
állampolgári
léthez,
a
társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind
gazdasági funkciója miatt – alapvető
szerepe van abban, hogy az európai
polgárok
megszerezzék
azokat
a
kulcskompetenciákat,
amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való
rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához,
saját
sorsuk
alakításához.
Mindegyeik
kulcskompetencia egyformán fontos, mivel
mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez
egy tudás alapú társadalomban.

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati
tudása általában nagyon eltérő. Akkor
tudjuk a leghatékonyabban szervezni a
foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú
egységek
(Informatikaalkalmazói
ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor
diagnosztikus értékelés során tárjuk fel a
tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén,
valamint
az
iskola
pedagógiai
programjában megjelölt szakaszokban
szöveges értékelés formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében
fontos a tanulók munkájának és tudásának
rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami
folyamatos szóbeli értékeléssel valósul
meg. Egy-egy témakör feldolgozása során
a tanuló
− tanórai tevékenységét, elvégzett
munkáját,
− elkészített dokumentumait,
− ismereteinek szintjét,
− fejlődését,
− órai aktivitását,
− együttműködését (a csoport- és
projektmunkában való részvételét)
értékeljük rendszeres szóbeli
értékeléssel.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában
foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések,
tények és vélemények kifejezését és
értelmezését szóban és írásban egyaránt
(hallott és olvasott szöveg értése,
szövegalkotás), valamint a helyes és
kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, az
oktatásban és képzésben, a munkában, a
családi életben, és a szabadidős
tevékenységekben.

Kulcskompetenciák fejlesztése
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természeti
világ
közt
lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal
kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk
cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az
emberi vágyak és szükségletek kielégítése
érdekében való alkalmazását nevezzük
műszaki kompetenciának. E kompetencia
magában foglalja az emberi tevékenység
okozta változások megértését és az ezzel
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés
formálásáért viselt egyéni és közösségi
felelősséget.

2. 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 idegen
nyelvi kommunikáció olyan képességeket
is igényel, mint például a közvetítés, más
kultúrák
megértése.
Az
egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy
dimenzió
(hallott
szöveg
értése,
beszédkészség, olvasott szöveg értése és
íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén
társadalmi-kulturális háttere, környezete és
igényei - érdeklődése szerint.

5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az
információs társadalom technológiáinak
magabiztos és kritikus használatát a
munka, a kommunikáció és a szabadidő
terén. Ez a következő készségeken,
tevékenységeken
alapul:
információ
felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje,
továbbá kommunikáció és hálózati
együttműködés az Interneten keresztül.

3. Matematikai 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
–
eltérő
mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz
kapcsolódó
képességek alakulását, használatát, a
matematikai
modellek
alkalmazását
(képletek,
modellek,
struktúrák,
grafikonok/táblázatok),
valamint
a
törekvést ezek alkalmazására.

6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy
az egyén képes kitartóan tanulni, saját
tanulását megszervezni egyénileg és
csoportban egyaránt, ideértve az idővel és
az
információval
való
hatékony
gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és
lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését,
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. A
motiváció és a magabiztosság e
kompetencia elengedhetetlen eleme.

4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia
készséget és képességet jelent ara, hogy
ismeretek és módszerek sokaságának
felhasználásával
magyarázatokat
és
előrejelzéseket tegyünk a természetben,
valamint az ember és a rajta kívüli

7. Szociális és állampolgári kompetencia
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A
személyes,
értékorientációs,
interperszonális, interkulturális, 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 ara,
hogy
a
társadalmi
folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult
tudását felhasználva, aktívan vegyen részt
a közügyekben.

Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési
feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit
és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt
fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai
azonosságtudat
–
egyetemes kultúra
- Aktív
állampolgárságra,
demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói
kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti
kifejezőképesség

tudatosság

Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti
alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az
egységesítést szolgáló közös alapra az
iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle,
differenciált tevékenysége épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a
serdülők, és a fiatalok képességeinek
fejlődéséhez
szükséges
fejlesztési
feladatok meghatározásával ösztönzi a
személyiségfejlesztő oktatást. Ez akkor
lehet eredményes, ha az intézmények
pedagógiai programja (ezen belül helyi
tanterve) teret enged a színes, sokoldalú
iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a
munkának, fejleszti a tanulók önismeretét,
együttműködési
képességét,
akaratát,
hozzájárul
életmódjuk,
motívumaik,
szokásaik, értékekkel való azonosulásuk
fokozatos
kialakításához,
megalapozásához.

és

Az esztétikai-művészeti tudatosság és
kifejezőképesség magában foglalja az
esztétikai megismerés, illetve elképzelések,
élmények és érzések kreatív kifejezése
fontosságának
elismerését
mind
a
tradicionális művészetek nyelvein, illetve a
média segítségével, ideértve különösen az
irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a
bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a
modern művészeti kifejezőeszközöket, a
fotót s a mozgóképet.

A
kulcskompetenciák
hatékony
fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési
célokkal adekvát tanítási folyamat,
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tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a
felfogást képviseli, hogy a tanítás nem
más, mint a tanulók tanulásának
szervezése:
tervezése,
irányítása,
szabályozása és értékelése.

-

A differenciált tanulásszervezés terén
különösen a következő szempontokra kell
figyelemmel lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell
előnyben részesíteni, amelyek
előmozdítják a tanulás belső
motivációinak,
önszabályozó
mechanizmusainak
kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó
szempontja a tanulók aktivitásának
optimális kibontakoztatása.
- Az
oktatási
folyamat
megszervezése segítse elő a tanulók
előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek
feltárását,
adjon
lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására
és
tudásának
átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az
együttműködő (kooperatív) tanulás
technikáit, formáit.
- Az
iskolai
tanítás-tanulás
különböző szervezeti formáiban (az
osztálymunkában,
a
csoportoktatásban, a tanulók páros,
részben
és
teljesen
egyéni
individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait,
alkotóképességét kell előtérbe
állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és
teendője a tanulókhoz optimálisan
alkalmazkodó differenciálás a
feladatok
kijelölésében,
azok
megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az
értékelésben.
- A
feladathoz
illeszkedő
tanulásszervezési
technikák,
alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni

-

-

képességeinek
fejlesztése
érdekében.
Sajátos
tanulásszervezései
megoldások alkalmazása nélkül
nem valósíthatók meg a különleges
bánásmódot
igénylő,
sajátos
nevelési igényű gyerekek, a
tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő
tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás
segítheti az együttműködést, a
tanulási
esélyek
egyenlőségét
szolgáló
(pl.
komprehenzív)
szervezeti formák alkalmazását
mind
az
iskolák
közötti
együttműködés, mint az iskolán
kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs
technika,
a
számítógép
felhasználása gazdag lehetőséget
nyújt a tanulók adaptív oktatását
középpontba állító tanulásszervezés
számára.

A tanulási esélyegyenlőség segítésének
elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben
biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban
részesüljön.
Ennek
érvényesítéséhez az iskolának a következő
elvek szerint kell biztosítania a nevelőoktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása,
megszilárdítása
az
1-6.
évfolyamon, folyamatos, egyénhez
igazodó
fejlesztés,
a
kulcskompetenciák bővítése az
iskolázás további szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek
feltárása, problémái megoldásának
segítése az iskolai nevelés-oktatás
egész folyamatában és valamennyi
területén;
- a
tanulási
esélyegyenlőség
eredményes segítésének egyik
alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az
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-

-

problémamegoldó
komplex információk kezelésével
kapcsolatos képességek

ahhoz
illeszkedő
pedagógiai
módszerek alkalmazása;
a
tanulók
önmagukhoz
és
másokhoz viszonyított kiemelkedő
teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek
feltárása,
fejlesztése a tanórákon, más iskolai
foglalkozásokon és e tevékenység
támogatása az iskolán kívül;
adaptív tanulásszervezési eljárások
alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre
szabott tanulási követelmények,
ellenőrzési-értékelési
eljárások
alkalmazása.

Gondolkodási képességek fejlesztése:
analógiás gondolkodás

Altémák:
Ismerkedés az adott informatikai
környezettel.
Számítógépes környezet
megismerése.
Ismerkedés az adott informatikai
környezettel.
A feladat megoldásához szükséges,
mások által összeépített alkalmazói
környezet használata.
A számítógéppel való interaktív
kapcsolattartás ismert programokon
keresztül
Számítógépes oktatójátékok,
egyszerű fejlesztő szoftverek
megismertetése.
6 óra
óra
A5tartalom
kulcselemei:
8 óra
1Minden
óra rendszernek megvannak a
1maga
óra használati szabályai.
4SMS,
óra számítógép, mikrohullámú sütő
A számítógép főbb részegységei a
12
óra
megnevezés
szintjén.
A gépterem rendje.
Hogyan jelez a számítógép?
Hogyan utasíthatjuk a számítógépet?
A számítógépes programok
valamilyen célt szolgálnak!

4. osztály:
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra

Az éves óraszám elosztása:
Az informatikai eszközök használata
Informatika-alkalmazói ismeretek
Infotechnológia
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári és médiainformatika
A témákhoz kapcsolódó gyakorlórák,
feladatok

Témakörök tartalmak:
Az informatikai eszközök
használata:

Informatikaalkalmazói ismeretek:

Kiemelt fejlesztési területek:

Kiemelt fejlesztési területek:

Információs és kommunikációs
kultúra

hon- és népismeret
információs és kommunikációs
kultúra

Kulcskompetenciák fejlesztése:
kommunikációs
szabálykövető
lényegkiemelő
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Gondolkodási képességek fejlesztése:
induktív gondolkodás
analógiás gondolkodás
vizuális memória

Altémák:
Egyszerű rajzos dokumentumok
készítése.
Egyszerű szöveges dokumentumok
készítése.
Egyszerű zenés alkalmazások,
animációk elkészítése és használata.
Adatok csoportosítása, értelmezése
Közhasznú információforrások
megismerése

A tartalom kulcselemei:
Kész elemek.
Rajzolóprogram.
Írás a rajzlapon.
Színek.
Mentés, megnyitás.
Kijelölés.
Nyomtatás.
Ismerkedés a vágólappal.
Transzformációk (diff).
Saját színek (diff).
A billentyűzet szövegíráshoz
szükséges részei.
A vágólap.
Hanglejátszás.
Hangfelvétel.
Animáció.
Fázisok.
Összetett dokumentum,
csoportmunka
Kérdőív, nyomtatvány, pl. könyvtári
beiratkozás.
Közösen információkeresés.
Tudakozó. Telefonkönyv.
Teletext. Gyermeklexikonok.
Vannak olyan információs források,
amelyekhez minden érintett hozzáfér,
és gyorsan fontos, hiteles információt
kap.

70

Infotechnológia:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Gondolkodási képességek fejlesztése:
induktív gondolkodás
deduktív gondolkodás
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
az ismeretek új helyzetben való alkalmazása

Altémák:
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Informatikai eszközökkel történő problémamegoldás gyakorlása. Egyszerű problémák
megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Mindennapi adatok (számok, szövegek, rajzok … ).
Az algoritmusokban használt adatok értelmezése.
Egy egyszerű fejlesztő rendszer a Logo használata.
Helyzet és pozíció.
Robotok.

A tartalom kulcselemei:
Jelek a természetben, az állatvilágban.
Titkos jelek.
Az emberek jelzései egymás felé (mimika, gesztus, testbeszéd).
Milyen problémák megoldásához milyen eszköz kell?
Milyen problémák oldhatók meg informatikai eszközökkel?
És milyenek nem?
Részek.
Sorrend.
A részek kapcsolata.
Programot írunk!
Szöveges és számadatok.
Ábrák és képek.
Paraméter.
Paraméterezés.
Programozás.
Eljárás írása.
Ismétlés.
Paraméteres eljárások.
Rekurzív eljárások
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Elágazást tartalmazó eljárások

Infokommunikáció:
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás

Altémák:
Információszerezés, irányított keresés.

A tartalom kulcselemei:
Információt közlünk.
Információt keresünk.
Kommunikáció információs céllal.

Az információs társadalom:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás

Altémák:
Környezetünkkel informatikai eszközökkel, informatikai módszerekkel tudunk
együttműködni.

A tartalom kulcselemei:
Hogyan működik ez a világ?
Az információ használatának társadalmi szabályai vannak.

Könyvtári és médiainformatika:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Gondolkodási képességek fejlesztése:
korrelatív gondolkodás
analógiás gondolkodás
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Megismerési képességek fejlesztése:
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
az ismeretek új helyzetben való alkalmazása
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében való eligazodás.
Felfedező keresés az életkornak megfelelő információhordozókban.
A főbb dokumentumfajták megkülönböztetése, tartalmának és adatainak megállapítása.
Az új informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismertetése.

A tartalom kulcselemei:
A könyvtár.
Hagyományos és elektronikus dokumentumok.
A könyv. Ismeretterjesztő művek a könyvtárban.
Szótárak, lexikonok.
Szépirodalom (mese, regény, vers).
Alapvető dokumentumtípusok.
Médiumok.

A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
− Ismerje és tartsa be a számítógép üzemeltetésének rendjét, a gépterem használatának
szabályait.
− Tudja megnevezni a számítógép fő részeit, ismerje azok funkcióját.
− Munkája során használja a billentyűzetet és az egeret.
− Tudjon tájékozódni a számítógép grafikus felhasználói felületén.
− Ismerje fel az általa használt programok ikonjait.
− Tudja önállóan elindítani az általa használt programokat.
− Tudjon utasítás után megfelelő menüelemeket, parancsokat használni.
2. Informatika-alkalmazói ismeretek
A tanuló:
− Tudja használni egy egyszerű rajzkészítő program funkcióit.
− Használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására,
módosítására.
− Tudjon szövegírásra használni egy szövegszerkesztő programot.
− Javítsa a gépelési hibákat.
− Tudjon adatokat lejegyezni, sorba rendezni, keresni.
− Legyen gyakorlott a multimédia eszközök használatában.
− Tudja segítséggel elmenteni és visszatölteni munkáit.
− Tudja, hogy az el nem mentett dokumentumok elvesznek.
− Tudja segítséggel kinyomtatni munkáit.
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3. Infotechnológia
A tanuló:
− Tudjon példát mondani az információ megjelenési formáira.
− Tudjon egyszerű titkosírást készíteni, az üzenetet visszafejteni.
− Értsen meg néhány lépéses algoritmust.
− Tudjon segítséggel felépíteni egyszerűbb algoritmusokat.
− Tudjon a Logo környezetben ismétlődést tartalmazó rajzot készíteni.
4. Infokommunikáció
A tanuló:
− Társaival közösen olvasson elektronikus levelet.
− Lásson néhány, az iskolai tananyaggal kapcsolatos weboldalt.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
− Használja az iskolai könyvtár néhány szolgáltatását.
− Ismerje a helyben olvasás és a kölcsönzés szabályait.
− Legyen képes megkeresni a tanulmányaihoz szükséges szépirodalmi és
ismeretterjesztő műveket.
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ANGOL NYELV
Bevezetés:
Az általános iskolákban minden diáknak legalább egy idegen nyelvet kell tanulnia az
anyanyelvén kívül.
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai és tartalma összhangban vannak az alaptanterv
többi műveltségi területének céljaival és tartalmával, valamint az Európai Tanács ajánlásával.
Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg.
Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai
legyenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezniük, amely
személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. Az élő idegen nyelv tanításának és
tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia kialakítása. A kommunikatív
nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak
megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek mérése és értékelése négy nyelvi
alapkészség (hallás, beszéd, olvasás, írás) révén lehetséges.
Célok és feladatok:
Iskolánkban kötelező idegen nyelv az angol, amelynek oktatása már az első osztálytól
kötelező a tanulók számára. Az első két évfolyamon elsősorban az idegen nyelven történő
beszéd és hallás képességét fejlesztjük játékos formában. Az első két évalapozó szakasza után
következik az olvasás és írás képességének fejlesztése a 3-4. Évfolyamon. Erre az időszakra a
gyerekeknek már biztos tudással kell rendelkezniük az anyanyelven történő írással és
olvasással, így az idegen nyelven való készségfejlesztés, a kezdeti nehézségeket legyőzve,
már sikeres szokott lenni.
Kulcskompetenciák:
Az idegen nyelv tanításában a következő kulcskompetenciák fejlesztése valósítható meg:
1. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei, érdeklődése szerint.
2. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
75

értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a
szabadidős tevékenységekben.
3. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásokban.
4. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együtt működés
az interneten keresztül.
5. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások
keresését és alkalmazását jelenti. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia
elengedhetetlen eleme.
6. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és rézések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Fejlesztési feladatok:
A fejlesztési feladatok angol nyelvből négy egységből állnak:
‐ Beszédértés
‐ Beszédkészség
‐ Olvasásértés
‐ Írás
A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő
emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti
kedvező attitűd és motiváció. Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan
fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.
A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességeket és az anyanyelvi
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kompetenciát. Iskolánkban a diákok a nyolcadik év végére az európai alapszint, azaz az A2-es
szintet érik el.
Az európai alapszint: A2
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt
nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt
cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni
saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.
Beszédértés:
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról van
szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek
lényegét.
Beszédkészség:
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely közvetlen
információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a társasági
beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Olvasásértés:
Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Írás:
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.

1. évfolyam
Célok és feladatok:
Az idegen nyelv iránti érdeklődés és tanulási vágy felkeltése.
Magas szintű motiváció kialakítása.
A tanulóban alakuljon ki pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt.
A nyelvi készségek megfelelő megalapozása.
Ismerkedés a magyar és angolszász kultúra közötti különbségekkel.
Fejlesztési követelmények:
A nyelvtanulás első évében legfontosabb a nyelvtanulás megszerettetése, a nyelvtanuláshoz
szükséges alapvető szóbeli készségek megalapozása, a nyelvtanulás szokásának kialakítása,
az idegen nyelv iránti érdeklődés felkeltése.
A tanulók sajátítsák el az alapszókincset, amelynek segítségével a beszéd már örömöt szerez.
Az első évfolyamon az angol nyelv oktatása szóbeli előkészítés, amelynek célja, hogy a
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tanulók értsék, ismételjék és a beszédre koncentrálva ismerjék meg az idegen nyelv ritmusát,
intonációját.
Tananyag
Beszédszándékok
köszönés, üdvözlés, elköszönés
bemutatkozás, bemutatás
információkérés, információadás
dolgok azonosítása, megnevezése (What's this? It's a/an …)
köszönet kifejezése
Fogalomkörök
Fogalomkörök alatt a nyelveknek azon szematikai területeit értjük, amelyek kifejezéséhez
különböző nyelvtani struktúrákat használunk.
létezés kifejezése (be)
mennyiségi viszonyok:
számok (1-12)
minőségi viszonyok:
színek, néhány alapvető melléknév, kor
térbeli viszonyok:
méret (big/small)
felszólító mód
hangtani szabályszerűségek: szóhangsúly, intonáció; összevont alak
Témakörök
Az én világom
bemutatkozás
ismerkedés
testrészek
tulajdonságok
színek

Nyelvi kifejezések
I am……
Hello. How are you?
the face
big, small
colours

A család
Családtagok megnevezése

mother, father, sister, brother

Kedvenc állatok nevei
Házi és vadállatok

animals

Étkezés
ételek
italok

food
drinks

Öltözködés
ruhadarabok neve

clothes
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A továbbhaladásnak feltétele nincs, de céljai:
Beszédkészség
Tudjon a tanuló megközelítőleg helyes hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű mondatokat
ismételni, kimondani.
Beszédben minél inkább közelítse meg az adott idegen nyelv hangjainak képzését.
Tudjon egyszerű információkat adni és kérni.
Szókincs
A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő
szókinccsel, amely körülbelül 100 aktív és 50 passzív szóból áll.

2. évfolyam
Ajánlott
tevékenységformák
Fejlesztési feladatok

Tananyag

Módszertani
javaslatok
Hallás utáni megértés, Dolgok
Szerepjátékok,
beszédkészség és
daltanulás, egyszerű
megnevezése
olvasási készség.
(vadon élő állatok) szavak olvasása szókép
Modalitás (can).
Képesség kifejezése alapján. Képeskönyv
Angol „ABC”
Érdeklődés mások
szerkesztése.
megtanulása.
képessége felől.
A természet
Köszönés.
szeretetére nevelés.
Elköszönés.
Bemutatkozás
Hallás utáni megértés, Dolgok
Szerepjátékok,
beszédkészség és
daltanulás, egyszerű
megnevezése
szavak olvasása szókép
olvasási készség.
(iskolai
alapján. Személyes
felszerelések)
Dolgok, személyek tárgyak bemutatása.
Birtokos viszonyok
bemutatása (This is
(my)
…)
Mennyiségi
Színek.
viszonyok
(tőszámnevek, 1-10) Információkérés, Szórend (a red book) adás (mennyiség)
Dicséret
Hallás utáni megértés, Dolgok
Szerepjátékok,
beszédkészség és
daltanulás. Olvasás,
megnevezése
képeskönyvek.
olvasási készség.
(élelmiszerek)
Állapot kifejezése
Képeskönyv
(éhség)
szerkesztése.
A cselekvés
kifejezése: egyszerű Tetszés, nemtetszés
Dolgok
jelen idő (állítás,
megnevezése
tagadás, kérdés
(italok)
a like igével)
Köszönet
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Továbbhaladás
feltételei
Képes legyen egyszerű
mondatokat
megfogalmazni képek
alapján, szóképeket
olvasni. Szóképekben
hiányzó betűket
kiegészíteni.
Tudja bemutatni a saját
iskolatáskájában lévő
legfontosabb iskolafelszereléseit. Tudjon
egyszerű kérdést
megfogalmazni
mennyiségre
vonatkozóan.

Tudjon néhány alapvető
ételt, italt megnevezni.
Tetszést, nemtetszést
kifejezni jelen időben.

Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség és
megnevezése
olvasási készség.
(a fej részei,
testrészek)
A birtoklás kifejezése Állatok testrészei.
Visszakérdezés.
(have got)
Meglepetés
kifejezése.
Panaszkodás.
Sajnálkozás.
Utasítások.
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség és
megnevezése
olvasási készség.
(a ház, lakás részei)
Információkérés, A létezés kifejezése: adás. Találgatás.
Dolgok helyének
abe ige jelen idejű
megnevezése.
alakjai (’s).
Helyeslés. Köszönet
Térbeli viszonyok:
elöljárószók (in)
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség és
megnevezése (nyári
olvasási készség.
ruhadarabok)
A cselekvés
kifejezése: folyamatos
jelen idő (állítás,
kérdés a wearigével)

Információkérés, adás (ki, mi visel).
Utasítás.
Figyelmeztetés.
Elköszönés.

Kedvenc állat
bemutatása.
Szerepjátékok,
daltanulás. Olvasás,
képeskönyvek.
Képeskönyv
szerkesztése.

Ismerje a legfontosabb
testrészek elnevezését.
Tudjon visszakérdezni,
érzelmeket kifejezni.

Szerepjátékok,
daltanulás. Olvasás,
képeskönyv
szerkesztése. Ház, lakás
alaprajz készítése,
bemutatása.

Tudja a ház, lakás
részeit megnevezni.
Kérdést feltenni a
dolgok helyére
vonatkozóan.

Szerepjátékok,
daltanulás. Olvasás,
képeskönyv
szerkesztése. Öltöztető
baba készítés.

Tudja megnevezni a
témakörben szereplő
ruhadarabokat.
Képelemzés alapján
leírást adni a szereplők
viseletéről.

Év végi követelmények
Az angol ”ABC” ismerete, tőszámnevek 1-10-ig. A témakörök alapvető szókincsének passzív
és aktív ismerete. Egyszerű mondatok olvasása és helyes szórendben való megfogalmazása.
Tudjon az angol nyelvű felszólításokra cselekvéssel reagálni. Ismerjen 4-5 dalt, mondókát.

3. évfolyam
Ajánlott
tevékenységformák
Fejlesztési feladatok
Hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasás
és írás készség.
Mennyiségi viszonyok:

Tananyag
Köszönés,
bemutatkozás.
Bemutatkozás,
bemutatás.
Információkérés

Módszertani
javaslatok
Bemutatkozás,
bemutatás,
információkérés (név)
szerepjátékok
formájában. Számok
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Továbbhaladás
feltételei
Tudjon bemutatkozni,
egyszerű kérdéseket
feltenni társának
hogyléte felől. Ismerje
az angol „ABC”üt és

tőszámnevek (1-10)

(név). Érdeklődés
mások hogyléte
felől és arra
reagálás.
Elköszönés
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség, olvasás megnevezése
és írás készség.
(iskolaszerek)
A létezés kifejezése:
Információkérés, Abe ige jelen idejű
adás. Udvarias
alakjai (It’s…)
kérés és arra
reagálás. Köszönet.
Színek
This is …
megnevezése.
Bemutatás.
Képregény
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség, olvasás megnevezése
és írás készség.
(játékok)
Információkérés, adás. Udvarias
A létezés kifejezése:
kérés, felszólítás.
abe ige jelen idejű
Nem tudás
alakjai egyes szám
kifejezése.
harmadik személyben
(állítás, kérdés, tagadás) Utasítások. Dolgok
bemutatása (név,
Felszólítások (Stand
szín, származás)
up!, Sit down!, stb..)
Képregény
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség, olvasás megnevezése
és írás készség. Can I
(gyümölcsök,
…?
édességek)
Udvarias kérés és
A cselekvés kifejezése: arra reagálás.
Visszakérdezés.
egyszerű jelen idő
(állítás, tagadás, kérdés Étkezési szokások.
a like és want igékkel) Képregény
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség, olvasás megnevezése
és írás készség. A
(szabadtéri
birtoklás
játszószerek)
kifejezése: have
Javaslat és arra
got(állítás, tagadás,
reagálás.
kérdés). Mennyiségi
Lelkesedés (tetszés)
viszonyok:
kifejezése.
tőszámnevek (11-20)
Információkérés, adás. Képregény.
Hallás utáni megértés, Dolgok
beszédkészség, olvasás megnevezése
és írás készség. Térbeli (a hálószoba

tudjon nyomtatott
szöveget lemásolni.
Ismerje a
szótárhasználat
alapjait.
Szituációs játékok
Ismerje az udvarias
(osztályban). Eszköz
kérés és köszönet
kölcsönkérése és
kifejezéseit, és a 10
kölcsönadása, udvarias legfontosabb színt.
megköszönése.
Színezés, rajzolás.
Képregény eljátszása,
kiegészítése. Hiányos
mondatok kiegészítése
írásban.
gyakorlása
számkártyákkal.
Mondókák. Írott szöveg
másolása.

Memóriajáték.
Szituációs játékok az
utasítások gyakorlására.
Olvasásverseny.
Daltanulás. Kiejtési
gyakorlatok.

Tudjon utasításokat
adni és reagálni rá. A
témakörben szereplő
eszközöket, játékokat
röviden leírni,
bemutatni.

Szerepjáték,
vásárlásnál. „Kedvenc
ételeim” összeállítása.
Hiányos, vagy
összekevert mondat
kiegészítése sorba
rakása és lemásolása.
Képregény eljátszása.

Tudja használni az
egyszerű jelen-időt
állításra, tagadásra,
kérdésre. (Szeretem,
nemszeretem stb.)

Szituációs játékok
játszótéren. Intonációs
gyakorlatok lelkesedés,
tetszés kifejezésére.
Képregény
kiegészítése.

Ismerje a
tőszámneveket 1-20-ig.
Tudja helyesen leírni
azokat. Tudjon
egyszerű mondatokat
megfogalmazni a tárgy
birtoklásával
kapcsolatban.

Lakószobám rajza,
bemutatása. Hogy
rendezném át.

Tudja a legfontosabb
berendezési tárgyak
nevét és helyét
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viszonyok: elöljárószók felszerelése)
A ház/lakás részei.
(on, in, under)
Információkérés, adás. A saját szoba
There’s a …
bemutatása.
Képregény
Hallás utáni megértés, Személyek
beszédkészség, olvasás megnevezése,
és írás készség.
leírása,
Minőségi viszonyok:
bemutatása
Csendre intés,
Melléknevek
dorgálás. Dicséret,
és arra reagálás. A
A birtoklás
legjobb barát
kifejezése:has got.
bemutatása.
Képregény
Szövegösszetartó
eszközök: névmások
(him, her).
Fegyelmezett munkára
törekvés.
Hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasás
és írás készség. A
birtoklás kifejezése: ’s,
whose?Minőségi
viszonyok:
melléknevek. A
cselekvés kifejezése:
folyamatos jelen idő
(állítás a wear igével)
Hallás utáni megértés,
beszédkészség, olvasás
és írás készség.
Modalitás: can (állító,
kérdő, tagadó
mondatok)

Dolgok
megnevezése
(ruhadarabok)
Információkérés, adás. Nem tetszés
kifejezése. Javaslat.
Öltözet leírása.
Bemutatkozás
(jelmezek).
Képregény.
Dolgok
megnevezése
(testrészek)
Képesség kifejezése
Utasítások.
Cselekvések
megnevezése.
Képregény

Képregény eljátszása.

megnevezni.

Szituációs játék. A
legjobb barátom
bemutatása. Hallás után
lerajzolni valakit.
Daltanulás.

Ismerje a témakörben
szereplő
mellékneveket, tudja
használni ezeket
leírásra, jellemzésre.
Tudja, a mondat
szórendjében elfoglalt
helyét.

Szituációs játék,
farsang. Öltöztető baba
jelmezének készítése.
Diktálás után rövid
szöveg leírása.
Képregény elmesélése.

Tudja használni a
folyamatos jelen-időt
állításban.
Birtokviszonyokra
(tárgy) tudjon
rákérdezni. Rövid
szöveget tudjon hallás
után leírni.

Kedvenc babám, vagy Ismerje a test-részeket
plüssállatom
jelölő szavakat. Tudjon
bemutatása. Daltanulás. képességeket kifejezni.
A képregény folytatása,
bővítése.

Év végi követelmények:
A tanuló szókincse a tanév folyamán kb. 100 új szóval bővüljön. Tudjon megközelítőleg
helyes hangsúllyal, hanglejtéssel és helyes ritmusban egyszerű mondatokat ismételni. Tudjon
képekről egyszerű mondatokat alkotni. A tanuló sajátítsa el a gyakorolt olvasmányokon a
szóismétlés nélküli ritmusos olvasást. A tanult szavakat tudja helyesen leírni.
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A tanulói teljesítmények értékeléséhez
Mivel a nyelv megszerettetése az elsődleges célunk, ezért a pozitív megerősítés a
legfontosabb az értékelésnél, amely mindig személyre szóló, és minden részkészségre
kiterjedő legyen. Az értékelés legyen folyamatos minden órán. Az értékelés elsősorban az órai
aktivitáson, a tanult szavak reprodukálásán, a hallás utáni megértésen és a hallott instrukciók
végrehajtásán alapul.
Második évfolyamtól követelmény az egyszerű szövegek értő és jó hangsúlyú, intonációjú
olvasása is, harmadik évfolyamtól pedig, az írásbeli faladatok elvégzése is.
Második évfolyamtól egy-egy témakör után egyszerű összefoglaló tesztek vannak, melyeket
százalékosan értékelünk. Ahogy a fejlesztendő készségek köre bővül (hallás utáni, beszéd,
olvasás és írás), ezek a tesztek is egyre komplexebbek. Ezen kívül második évfolyamtól a
tanult szavakat írásban, szódolgozat formájában is számon kérjük.
Tankönyv javaslat
Második évfolyam: Cristiana Bruni and Susannah Reed: English Adventure Starter B,
Longman. Class book and Activity Book
Harmadik évfolyam: Anne Worrall and Elizabeth Kilbey: English Adventure 1, Longman.
Class book and Activity Book
A tanuláshoz szükséges taneszközök és egyéb feltételek
A tananyaghoz tartozó hanganyag, a nyelvtanuláshoz szükséges szemléltető anyag (kép,
szókártya, társasjáték, egyéb nyelvi játékok, képes-szótár, szótár, rövidített angol nyelvű
szépirodalom).

4. évfolyam
Alapelvek, célok
A kerettanterv szerint a 4. évfolyamon kezdődik a kisgyermekkori idegennyelv-oktatás:
bár a gyakorlat szerint sokkal korábban találkozunk az idegen nyelv tanításának – igaz- kisebb
mértékű megjelenésével is (lsd: óvodai, 1., 2. osztály nyelvi-kommunikatív szituációs
játékokkal történő nyelvismerkedés).
Gyermekkorban a nyelvtanulás leglényegesebb eleme, feltétele a családi nyelvi háttér,
vagyis mindkét szülő által beszélt nyelv, melyet hallva mind a szituációkat, kontextusokat
értve könnyen tudnak előrehaladni az adott idegen nyelv elsajátításában.
Gyakorlatilag a mai tapasztalat ezt nem támasztja alá: nagyon kevés szülő, nagyon
kevés nagyszülő beszéli az adott idegen nyelvet s így a gyermekeknek csak az iskolai
nyelvoktatás az egyedüli támpont a későbbi nyelvtanulás, nyelvvizsga megszerzéséhez.
A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve (értve ez alatt a magyar nyelvtani
ismereteiket) a kerettanterv által kínált program életszerűbb, valósághűbb. A gyermekek egy
új nyelv elsajátításakor kezdetben nagyon lelkesek (látványos nyelvi eredmények nem
várhatók ugyan, viszont az általuk megtanult, főleg állatokkal, növényekkel kapcsolatos
szavakat rögtön megértik, fölfogják és rögzítik is.
A kerettanterv témakörökre bontja a nyelvi oktatást: beszédszándékokra, tevékenységi
(szituációs) játékokra, a hallott szöveg értésére, az egyszerű utasítások, kérdés-felelet
megértésére alapul. A beszéd a csupán egyetlen szóból álló válaszokra is korlátozódhat: igen,
nem, név, szín, szám. Ezek memorizálása – az órán alkalmazott magyar ás angol nyelvű
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kérdések elhangzása után – nyílt választ adnak a gyermekek által megtanult szavak
mennyiségéről. Az olvasás és írás bevezetése a 4. évfolyamon a kerettanterv szerint célszerű,
de a gyakorlat azt igazolja, hogy az alsóbb évfolyamokban választható tantárgyként szerepelt
idegen nyelv oktatásánál az írott és olvasott szöveg gyakorlatban történő alkalmazása
elkerülhetetlen.

Ellenőrzés, értékelés:
Az ellenőrzés, értékelés során kap visszajelzést a pedagógus arról, hogy a tanulók
milyen mértékben sajátították el a tananyagot.
Az ellenőrzés két funkciója: motiváció, megerősítés – valamint a hibákra való figyelem
felhívása.
Értékelés: változatos, sokoldalú: szóbeli, írásbeli-szöveges: nem zárja ki az egyéni és
kollektív ellenőrzést. Meg kell felelnie az életkori sajátosságoknak, tudásszintnek, s a
mindenkori tananyagnak megfelelően kell alkalmazni.
Az írásbeli értékelés formái:
-

szódolgozat
a tanult, órák alatt leírt nyelv anyag ellenőrzése
témazáró feladatlapok: kb: 3-4

Szóbeli értékelés formái:
-

olvasás (kiejtés!)
fordítás (rövid szövegek értelemszerű magyar fordítása)

Képleírás:
-

párbeszéd
egyéni, pár- és csoportmunka
nyelvi játékok, dalok szituációs megjelenítése

Értékelés:
A nyelvi órákon minden gyerek megnyilvánulását értékelni kell: leggyakrabban szóban,
de közöttük haladva, órai írásmunkájukat figyelemmel kísérve jelekkel (nem osztályzattal)
értékelnünk kell.

A továbbhaladás feltételei:
A hallott szöveg értése:
-

A gyerekek a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérést, utasítást hajtsák
végre!
A hiányos, egyszerű mondatban ismerje föl a tipikus nyelvi „hiányt”!
Tudjon ismert dolgokat megnevezni.
Ismerjen verseket, dalokat az adott idegen nyelven.
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Olvasott szöveg értése:
- Ismerje, felismerje, valamint tudja írni a tanult szavakat.
- A néhány szóból álló mondatokat tudja megérteni, fordítani.
- Az ismert nyelvi elemekből álló szövegben lévő fontos információkat találja meg.
Íráskészség:
- Másoljon helyesen ismert szavakat.
- A későbbiekben a tanult szavakat önállóan tudja írásban reprodukálni.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
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nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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
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sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tud oldani. Az
állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
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teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
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-

a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

Témakörök, kapcsolódások
Éves óraszám: 111 óra
Heti óraszám: 3 óra/hét csoportbontásban
Rövidítések:
Énkép
Énkép, önismeret
Hon
Hon- és népismeret
Eu
Európai azonosságtudat
Ek
Egyetemes kultúra
Körny
Környezeti nevelés
IK
Információs és kommunikációs kultúra
T
tanulás
TLE
Testi és Lelki egészség
Felnőtt
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
–
o
–
o
–
o
–
o
–
o
–
o
–
o
–
o

Az én világom
Játékok, színek, számok.
Én és a családom
Családtagok, családfa, emberek leírása
Az otthonom
Szobák, bútorok, az én szobám
Kedvenc állataim
Házi kedvenceink. Az állatkereskedésben. Más
földrészek állatai. Az állatok leírása
Az iskolám
Osztályterem, A hét napjai. Tantárgyak.
Órarendem. Az iskola
A játszótéren
A parkban. Kedvenc elfoglaltságom és sportom.
Angol gyermekjátékok
Kedvenc évszakom
A naptár, Hónapok, évszakok. Időjárás,
öltözködés. Jeles napok, ünnepek, egyházival
kiegészítve.
Barátaim közel és távol
Bemutatás. Tulajdonságok. Levélírás,
bemutatkozó levél. Lakóhelyem bemutatása
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Énkép, önismeret
Énkép, önismeret
Körny + Eu + Ek
Körny
Körny + T + Eu + Ek + IK
TLE

Hon
T + Énkép

Tartalmak
1. KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK:
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
SZÁNDÉK

Köszönés

Elköszönés

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi!
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.

Bemutatkozás, bemutatás

My name is…
Have you met Jane?

Köszönet és arra reagálás

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.

Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And how
about you?
Hi!
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Hello.
Hi!
Nice to meet you.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
SZÁNDÉK

Kezdeményezés és válasz

Tetszés, nem tetszés

Do you like it?
Yes, I do. No, I don’t. I don’t
Do you like swimming?
like it.
In the name of the Father and
the Son and the Souls

Keresztvetés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
SZÁNDÉK

Dolgok, személyek
megnevezése
Információkérés,
információadás
Tudás, nemtudás

Kezdeményezés és válasz
What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
Where is he?
What is she doing?
Where is she?
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It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/ Is it used for…?
He is in the kitchen.
She is sleeping.
I don’t know.

2. FOGALOMKÖRÖK: 4. évfolyam
Fogalomkörök
JELENIDEJŰSÉG
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

FOGALOMKÖRÖK NYELVI KIFEJEZÉSEI

Simple Present Tense I’m clever.
Present forms of verb Are you strong? Yes,
be
I am.
I’m not hungry.
Present forms of there There are five books
is/there are
in my bag.
Imperatives
Sit down! Don’t
stand up!
Possessive adjectives my book, your pet,
his/her name
windows of the house
Present forms of have I’ve got two brothers.
got
I haven’t got a dog.
Have you got a
budges? Yes, I have.
No I haven’t.
Where?
Here, there, left,
right
In, on, under, up,
down, in front of,
behind, next to,
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Fogalomkörök
Időbeli viszonyok

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi viszonyok

Logikai viszonyok

FOGALOMKÖRÖK NYELVI KIFEJEZÉSEI

Időpont

When? (Where?) In
the morning, in the
afternoon, at night
What time is it? It’s 9
o’clock.
Monday, Tuesday…
January, February…
At/ past/ to/quarter
I get up at six
o’clock.
Usually/often/never
Every
mornind/day/evening
I have lunch at…
I do my homework
from…..till…
I have got spare time
from… till… o’clock.
Usually I have dinner
at … I watch
TV…/listen to the
music….
After it…-have a
shower
At about nine o’clock
I go to bed.
Singular/plural forms How many cats are
of nouns
there in the picture?
There are ten.
What is this?
This is a/an…
Cardinal numbers 1– 1-12
20
13-19/20
20-90
one hundred
Countable
One, two…
uncountable
Some/much a little
bit of/a tin o…f/ a
bottle of… /a slaces
of…
What’s it like?
It’s big, small,
beautiful, ugly, ...
What colour is it?
It’s red, blue, …
Articles
A, an, the
Linking words
about, oh, ah
and/or/but
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Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

FOGALOMKÖRÖK NYELVI KIFEJEZÉSEI

Demonstrative
Pronouns
Personal Pronouns
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This/that/these/those
I
E/1
You
E/2
he,she,it, E/3*
we
T/1
you
T/2
they
T/3

KÖRNYEZETISMERET
1–4. évfolyam
Célok és feladatok
A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti
érdeklődést.
Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak,
jelenségeinek „felfedezésére”! Jól értelmezett, könnyen felidézhető, egyszerű kognitív
műveletek végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve
megismerhető természeti és ember által létesített környezetről!
Javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezet
értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat!
Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra! E célok öt részcélra bonthatók, melyek
elérésében segíteniük kell a gyerekeket.
A környezetismereti tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük,
környezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásával,
valamint az emberek és környezetük kapcsolatával! Fedezzék fel a természet sokszínűségét,
szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan, értékes mivoltára.
A tanítás - tanulás folyamatában elsősorban a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete,
majd hazánk értékeinek megismertetésére, megszerettetésére törekedjünk! Ezen keresztül
segítsük olyan pozitív attitűd kialakulását, mely az élő és élettelen környezet megóvására,
védelmére ösztönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezek a hazánkhoz és a
nemzetünkhöz tartozás érzését megalapozzák.
A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség mindennapi
életben való alkalmazásához szükséges képességeket folyamatosan és rendszeresen fejlessze.
Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes, mind közös,
tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő! Az egyszerű megismerési, tanulási mód-szerek
megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával keltse fel – a gondolkodás fejlettségéhez
illeszkedő mértékben – a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata
iránti igényt!
Lakóhelyi környezetük megismerése során tanítsa meg a tanulókat egyre nagyobb
önállósággal szabályosan, balesetmentesen közlekedni, elemi fokon tájékozódni a térben és az
időben! Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a veszély-helyzetek
megelőzését szolgáló maga-tartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése.
Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól!
Segítse észlelni, és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi változásait! Fejlessze
helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő és élettelen környezetük
iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához
szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását!
A tanulók tudása legyen élet közeli, alkalmazható!
Az elérendő célok érdekében a következő alapelveket követjük: tevékeny tanulás, mélyebb
ismeretszerzés (elegendő idő, forrás), együttműködés, kommunikáció, szülők bevonása,
fejlesztés megfelelő időben, közösségi kapcsolatok.
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Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni.
(Rácsodálkozás - kíváncsiság - érdeklődés - tudás)
A természet és az élet lényege a fejlődés, a dinamizmus, ezért a vele való összekapcsolódás
természetes módon biztosítja az örök megújulást.
Mindkettő kultúránk, civilizációnk hordozója, ezért közvetlenül általuk, róluk, belőlük
tanulhatjuk a legtöbbet. Az alkotó-teremtő munka alapvető eszköz a személyiség
fejlesztésében.
A környezeti nevelés során fontos szempont:
– a természet közeliség
– az élet közeliség
– a munkálkodás-alkotás-önkifejezés.
A gyermek pszichikuma legyen a meghatározó, az ő érdeklődése és szükségletei legyenek
fontosak, és minden esetben hozzá igazodjanak az oktatási-nevelési módszerek! Segíteni kell
a gyermek kutató-kereső tapasztalatszerzését, spontán aktivitását, alkotó hajlamait. Adjunk
szabad utat a gyermeki személyiség kibontakozásának, nyissuk ki az iskolák kapuit az élet
felé!
A természet közeli nevelés ma is kor-szerű, szükségszerű.
Mai életünkben nem ugyanaz, mint 60-70 évvel ezelőtt volt. Eltávolodtak az emberek a
természettől.
Vissza kell vezetni őket! Ha az elveszett természeti értékeket nem is tudjuk pótolni, a
gyerekeket arra nevelhetjük, hogy ismerjék, szeressék, óvják a még meglévő kincseinket.
Alakítsuk ki bennük a pozitív érzelmi viszonyt a környezetükhöz, és a tiszteletet. Az érzelmek
iskolázottsága éppolyan fontos, mint az értelemé!
Ez a szemléletmód elvezethet a természet és egymás megbecsüléséhez, és a mások
munkájának elismeréséhez.
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Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
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gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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
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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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:

99

-

-

-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK
1. Tájékozódás a tudomány – technika – társadalom kölcsönhatásáról, a természettudományról, a tudomány és a tudományos megismerés természetéről
1–4. évfolyam
Tudomány–technika–társadalom Természettudományos ismeretekkel tárgyalható technikai,
társadalmi kérdések megfogalmazása a családi
környezetből hozott s az életkornak megfelelő
ismeretrendszerekből kiindulva. A kérdésfeltevés, az
alapos vizsgálat igényének kialakítása, fejlesztése.
Természet
A természeti környezetnek mint a világ védelemre szoruló
részének értelmezése. Annak fokozatos belátása, hogy az
emberi tevékenység és maga az ember a természeti
folyamatok szerves része.
Tudomány, tudományos
A tudományos vizsgálat iránti igény fokozatos formálása.
világkép, a tudomány természete
Technika, technológia
A mindennapi életben használt, a gyerekek által jól ismert
néhány technikai eszköz működésének magyarázata már
ismert összefüggések vagy hétköznapi ismeretek
segítségével. Az anyag nyersanyagból
termékké való átalakulásának végigkísérése példákon.
2. Természettudományos megismerés
A természet megismerése

A természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel
összefüggő elképzelések megfogalmazása, az ezekkel
kapcsolatos megbeszélésekben való részvétel.
Megfigyelés, kísérletezés,
A mindennapi életben fontos szerepet játszó mennyiségek
mérés
és azok mérésének fokozatos megismerése, gyakorlása. A
vizsgált jelenségekkel kapcsolatos előzetes tudás
számbavétele a tanulás során
mindinkább teret nyerő megfigyelések, kísérletek végzése
előtt.
Az ismerethordozók használata a Tanítói segítséggel tájékozódás egyszerűbb
megismerési folyamatban
forrásanyagokban.
Az ismeretszerzés
Változások felismerése, azok fontosabb okainak
eredményeinek feldolgozása
megnevezése tanítói segítséggel. A különböző tárgyak,
élőlények, jelenségek tanult jellemzőinek elemi szintű
összehasonlítása, csoportosítása a megismert szempontok
és saját elképzelések alapján. Egyszerű
képi és szöveges információk, jelek értelmezése a
megismert területeken.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Anyag

Tárgy
(test)
és
anyag
megkülönböztetése
a
nyelvhasználatban.
Anyagfajták
különbözőségének
felismerése, anyagnevek anyag-fajtákhoz rendelése. Az
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anyagfajták és a használat közti összefüggés konkrét
példán.
Halmazállapot
A
halmazállapotok
bemutatása,
a
tudományos
értelmezéseknek megfelelő megkülönböztetése. (A porok
nem kemény, de szilárd anyagok, a folyadék és a víz
fogalma világosan elkülönül, a nagyobb viszkozitású
folyadékok is folyadékok, természetesen a viszkozitás
fogalmának meghatározása nélkül.)
Halmazállapot-változás
Halmazállapot-változás felismerése, besorolásuk a főbb
típusokba. Konkrét halmazállapot-változások során annak
bemutatása, elemzése, hogy az anyagok nem tűnnek el.
Anyagszerkezet
Az anyag szerkezetével kapcsolatos gyermeki elképzelések
(részecskeszemlélet)
feltárása, ezzel kapcsolatos beszélgetések.
Elemek, vegyületek, keverékek, Játékos
ismerkedés
egyszerű
keverékekkel,
oldatok, elegyek
oldatkészítéssel.
Környezetünk anyagai, az
Különféle anyagok felismerése, megkülönböztetése.
anyagok osztályozása
Energia
Változások párkölcsönhatásokban. Mi változtat, mi
változik, mi csökken, mi nő.
Információ
Az információk átadásának egyszerű módjai, az érzékelés
mint információ-szerzés.
A tér
Térérzet tudatosítása, tájékozódás a térben, irányok,
távolságok, hosszak, nagyságrendek meghatározása
(becslés, mérés).
Földön kívüli térségek létének felismerése.
Idő és mozgás
Ismerkedés a természet könnyen megfigyelhető ciklusaival.
Ezek megfigyelése, az eredmények rögzítése. Az idő
becslése, saját mérések. Tájékozódás a mindennapok
időviszonyaiban. A helyváltoztatás és az eltelt idő
összefüggésével való ismerkedés. A mozgásban
megnyilvánuló állandóság és változás tanulmányozása
egyszerű példák segítségével.
A lakóhely, Magyarország, a Föld és az
Univerzum

Az égitestekkel kapcsolatos elképzelések
felszínre hozása, megfogalmazása,
megbeszélése. A naprendszerbeli égitestek
viszonyaival (heliocentrikus kép), valamint a
Föld alakjával kapcsolatos tudományos kép
megformálása. Elemi ismeretek gyűjtése
égitestekről, egyszerű megfigyelések végzése
a meglévő tudás ellenőrzése érdekében.

Rendszer

A szó használata nélkül konkrét rendszerek
konkrét elemzése.
(Miből áll? Milyen kapcsolatokban vannak az
elemek? Hogyan működik? Mi történik a
rendszerrel? stb.)
Az elemzett konkrét rendszerek vizsgálata
során az elemek állapotaival, a változásokkal
kapcsolatos előzetes tudás felszínre hozása,

Állapot, változás, folyamat
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Az élet

Evolúciós szemlélet
Az élővilág szerveződési szintjei

Az élővilág rendszerezése

Életműködések

Az ember egészsége

Fenntarthatóság, a környezet védelme

összegyűjtése. Ismert állapotok, változások,
folyamatok elkülönítése, megnevezése, a
rendszerek leírásában való használata.
Az élet értelmezésére vonatkozó gyermeki
elképzelések felszínre hozása, ütköztetése más
elképzelésekkel. Az életjelenségekhez kötött
életértelmezés fokozatos erősítése. Az élő és
élettelen összehasonlítása.
A születéssel, az egyedfejlődéssel és az
öröklődéssel
kapcsolatos
gyermeki
elképzelések felszínre hozása.
A szerv-, szervezet-, fajta-, fajszintekkel való
ismerkedés példákon keresztül, megnevezések
tanulása
már
ismert
„egységekkel”
kapcsolatban.
Az élőlények három „felsőbb” nagy
országához tartozó fogalmak (állat, növény,
gomba)
kiszélesítése,
az
állatés
növényfogalom gazdagítása, a kezdeti
gyermeki elképzelések meghaladása. Az
élőlények egyszerű csoportokba sorolása, a
hierarchikus osztályozás igényének felkeltése.
A növények anyagcseréjével kapcsolatban
kialakult gyermeki elképzelések feldolgozása,
alternatívák felállítása.
Törekvés a szervezet számára szükséges
táplálékok ismeretére alapozott, megfelelő
táplálkozási szokások kialakítására. Annak
felismerése, hogy a környezet állapota az
ember egészségére is hatással van. Az
egészséges életkörülmények igénylése. A testi
fogyatékkal élő emberek elfogadására való
tudatos nevelés. Önismeretre nevelés, társas
kapcsolatok, barátság, szeretet.
Néhány könnyen átlátható, megérthető, a
gyerekeket közvetlenül, a gyakorlatban is
érintő, helyi környezetvédelmi problémával
való foglalkozás. Egyéni és közösségi
környezetvédelmi
cselekvési
formák
kialakítása.
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Ember és természet, Ember és társadalom 6 –10 éves korban
I. Ismeretszerzés, tanulás: személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek, közvetlen
környezet megfigyeléséből, hallott és olvasott szövegekből.
A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben.
II. Kritikai gondolkodás: kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatosan,
cselekvés és annak következményei közötti kapcsolat felismerése, érvek gyűjtése a saját
vélemény megfogalmazásához.
III. Kommunikáció: beszélgetés, vita, saját vélemény érthető megfogalmazása. Szóbeli
beszámoló a saját tapasztalatokról, gyűjtőmunkáról, a gyűjtőmunkával szerzett tapasztalatok
szempont szerinti rendezése.
IV. Térben és időben való tájékozódás: tájékozódás az osztályban, az iskolában, az iskola
környékén.
Az idő tagolására szolgáló kifejezések használata.
Időt meghatározó kifejezések (amikor óvodás, amikor kicsi voltam stb.). Viszonyítások
gyakorlása előbb, később, régen, régebben. A térkép elemeinek felismerése – vizek,
domborzati jelölések, államhatárok, települések. Helyszínek modellezése (pl. vázlatrajz,
terepasztal, makett).
V. A tartalom kulcselemei: nemzeti ünnepekhez és jelképekhez kapcsolódó események
megismerése.
Néhány helyi hagyomány, történelmi emlék, a lakóhely természeti értékei. Az iskolai élet
legfontosabb szabályai, azok szerepének megbeszélése.
VI. A reflexiót irányító kérdések: melyek a saját tulajdonságaim? Miben vagyok másokhoz
hasonló?
Miben vagyok különböző? Mire vagyok képes?
Mire nem vagyok képes?
Módszerek
A környezeti nevelés első arany-szabálya: egy élmény felér ezer képpel.
„A korai gyermekkor évei a talaj előkészítésének évei. Ha az érzelmeket sikerült felébreszteni
– a szép, az izgalmas, az új és az ismeretlen szeretetét, az együttérzést, a sajnálatot, a
csodálatot és a szeretetet –, akkor felébred a vágy arra, hogy meg is ismerjük érzelmeink
tárgyát… Fontosabb, hogy kikövezzük a gyermek előtt a tudásvágy felé vezető utat, minthogy
olyan tényekkel tömjük, melyeket még nem tud megemészteni.”
„A tevékenykedés a gyermekkor alaptörvénye.”
Közvetlen tapasztalatok
A közvetlen tapasztalatok megszerzése során a tanulóknak alkalmuk nyílik minden
érzékszervüket korlátozás nélkül használni.
Közvetett tapasztalatok
„Öt érzékem van, melyeket meg kell érintened, ha tanítani akarsz és azt akarod, hogy
tanuljak.
Remek ízlelésem és szaglásom, éles szemem és finom tapintásom van. Miért a fülemen
keresztül kellene mindent megismernem?”
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A tanítási-tanulási tevékenységek csoportosítása
Legkonkrétabb
Közvetlen tapasztalatok
Érzékszervek
Közvetett tapasztalatok
legtöbb használata
Drámajáték
Bemutatás
Számítógépes szimuláció
Kiállítások, modellek
Film, videó
Hangfelvétel, diagramok,
képek
Képi szimbólumok
Nyelvi szimbólumok
Legelvontabb

Érzékszervek
legkevesebb
használata

Legnagyobb
tanulói aktivitás

Legkisebb tanulói
aktivitás

Hasonlítanak a közvetlen tapasztalatokra, csak bizonyos elemeket elhagyunk. A valós
helyzethez képest egyszerűbbek. Pl. Legóból, makettből megépítjük az iskola vagy a lakóhely
környékét, nem megyünk el több alkalommal is tanulmányi sétára a témával kapcsolatosan.
Drámajáték
Mások tapasztalatait elevenítjük fel, belebújunk a növények, állatok, tárgyak „bőrébe”. A
gyerekek részt vehetnek szereplőként vagy nézőként, így együtt érző módon élnek meg
bizonyos élethelyzeteket, bele tudják élni magukat a mások sorsába.
Műalkotások, rajz, film, zene, vers.
Bemutatás
Vizuális eszközök segítségével magyarázunk, bizonyítunk bizonyos folyamatokat.
A jó bemutatást színesíthetjük drámajátékkal, modellekkel, eredeti élőlényekkel, tárgyakkal,
film- vagy diavetítéssel, számítógépes programokkal.
Kiállítások, modellek
Biztosítsunk lehetőséget minél több érzékszerv használatára (pl. érinthető tárgyak,
állatsimogatás), mert ezek nagymértékben gazdagítják a tapasztalatot! A gyerekek maguk is
készíthetnek kiállítást, modellt, maketteket.
Film, videó
Lehetővé teszik, hogy a figyelmet a fontos kérdésekre összpontosítsuk, megtekinthetünk
többször, lassított felvételen is jelenségeket, történéseket. A televízióban sok érdekes
környezeti témájú filmet nézhetnek a gyerekek.
Hangfelvétel, diagramok, képek
A hangfelvételek, diagramok, képek egy-egy érzékszervünkre (látás vagy hallás) hatnak.
Egyénileg vagy csoportosan használhatók.
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A képek, grafikonok tartalmát elmondhatjuk, értelmeztethetjük a gyerekekkel. A fotókat
helyettesíthetjük esetenként egyszerű rajzokkal, amelyek a részletek elhanyagolásával a
lényegesre irányítják a figyelmet.
Képi szimbólumok
A tanítás és tanulás legelvontabb eszközei.
Leggyakrabban táblán vagy írásvetítővel jeleníthetjük meg. Ilyen pl. a kórházat jelző piros
kereszt, a patakot jelző kék vonal, a számok, a szavakká össze-rakható betűk. Nyelvi
szimbólumok.
A megismerési módszerek a kezdő szakaszban
Az óvodából hozott tapasztalatok
Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére
– a gyerekek ismerik lakcímüket, szüleik foglalkozását, nevét
– gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában
– ismerik testüket és a testápolási szokásokat
– különbséget tudnak tenni az évszakok és a napszakok között
– tudják csoportosítani az ismert állatokat, növényeket
– jól tájékozódnak az óvoda épületében és közvetlen környezetükben
– ismerik a növényápolás legegyszerűbb műveleteit
– kialakult bennük a természet és a környezet védelmének igénye.
Témakörök az óvodában
Évkezdés
Nyári élmények, a környezet szépítése
Ősz
Tél
Tavasz
Nyár
Kiegészítő témakörök
A család
A testünk
Állatok
Növények
Színek
Az idő
Anyagok
Közlekedés
Témakörök az általános iskola 1– 4.
évfolyamában
A megismerési módszerek alapozása
(folyamatosan).
Közlekedés.
Az élő természet alapismeretei.
Az élettelen természet alapismeretei.
Testünk és életműködésünk. (Lelki
egészségünk.)
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Tájékozódási alapismeretek.
A lakóhely ismerete.
Országismeret.
Hon- és népismeret.

1. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Témakörök, tartalmak
A megismerési módszerek
alapozása (folyamatosan).
Megfigyelés, összehasonlítás,
csoportosítás a tanulók
közvetlen környezetében lévő
tárgyak, élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében.
A tapasztalatok kifejezése
élőszóban, rajzban tanítói
segítséggel.

Tanulói tevékenység
Tapasztalatszerzés a környezetről az osztályteremben és az
osztálytermen kívül séták és kirándulások során. A
megfigyelések pontos megfogalmazása szóban.

Saját korábbi élményeikről néhány mondatos beszámoló
szóban. A tanuló közvetlen környezetében élőlények
megfigyelése a tanító irányításával. Tapasztalatok rajzos
rögzítése, a korábbi személyes élmények beépítése. A
valóságban megfigyelt jellemzők felismerése fényképen és
rajzon. Anyagok, tárgyak, képek, szókártyák
csoportosítása tetszőleges és megadott szempont szerint.
Csoportosítási szempont észrevétele. A megismert
élőlények, jelenségek felismerése képeskönyvek, diaképek,
filmfelvételek segítségével.
Feladatértés bizonyítása aláhúzással, összekötéssel,
színezéssel.

Tájékozódási alap-ismeretek
Az iskola neve. Az iskola
legfontosabb helyiségei, azok
rendeltetése.
A helyiségekben dolgozó
felnőttek munkája. Az iskola
környékének jellemzői.

Az iskola épületének megismerése. Tájékozódás az
épületben. A különböző helyiségek rendeltetése. Viselkedési
szabályok a mosdóban, ebédlőben, tornateremben, stb.
Beszámoló az otthontól az iskoláig vezető útvonalról. Utcák
neve, nevezetesebb épületek.

Saját testhez viszonyított
irányok (előtte, mögötte,
fölötte, alatta, jobbra, balra).

Játékos gyakorlatok az irányok helyes használatára.

Közlekedés
A gyalogos közlekedés
legfontosabb veszély-helyzetei,
szabályai (átkelés az úttesten,
vasúti átjárón).
A közlekedési lámpák és a

Séta az iskola környékén. A közös gyalogos közlekedési
élmények megbeszélése.
Dramatikus játékok a közlekedés gyakorlására.
Szabálytudat kialakítása.
Az iskola megközelítése során adódó veszélyhelyzetek
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rendőr jelzései.
Óvatos közlekedés a
kistelepüléseken, ahol nincs
felfestett gyalogátkelőhely.
A lakóhely ismerete
A település (településrész)
neve.
A tanuló lakóhelyének pontos
címe.
Az iskola pontos címe, neve.
A környék nevezetes épületei.
A lakóhely jellegzetességei.
Az élettelen természet
alapismeretei
Az évszakok.
Az évszakok sorrendje, a
hónapok neve és sorrendje.
Az időjárás elemeinek
megfigyelése: napsugárzás,
hőmérséklet, szél, felhőzet,
csapadék. A víz megjelenési
formái a természetben.
Az évszakokhoz kapcsolódó
ünnepek, helyi szokások.
A nap időtartama, a napszakok
váltakozása, jellemzői.

megbeszélése.
Hogyan lehet elkerülni.

Az iskola környékének bejárása.
Sátoraljaújhelyi parkok, játszóterek, utcák, nevezetes
épületek (templomok, önkormányzat, művelődési ház,
üzletek stb.).
Emlékművek, szobrok.
Adatok kitöltése a munkatankönyvben tanítói segítséggel.
A lakóhely és iskola címének ismerete. A lakóhely néhány
jellegzetességének megjelenítése rajzban, kiállítás
formájában.
Évszakok, hónapok, napszakok sorba rendezése időrend
alapján képek segítségével. Az évszakokhoz kapcsolódó
ünnepek, jelképek, helyi szokások megismerése. Részvétel
az ünnepeken, megjelenítés
dramatikus játékokkal (pl. szüret, karácsony, húsvét,
március 15. madarak és fák napja stb.).
Egyszerű beszámoló a napi időjárásról szóban, a megfelelő
rajzos jelek bekarikázása a munka-tankönyvben.
Évszakonként a víz különböző megjelenési formáinak
érzékszervi megtapasztalása (eső, hó, zúzmara, dér, jég, hó,
köd, pára).
Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismerése
tapasztalatból, képről, filmről (vihar, villámcsapás, hóvihar,
árvíz). Védekezési lehetőségek a balesetek megelőzésére.
Hogyan telik el egy napom?
Szóbeli beszámolók, képsor alkotása.
Különféle anyagok felismerése érzékszervi tapasztalással,
játékos formában.

Játékok a levegő jelenlétének és nélkülözhetetlenségének
bizonyítására.
A szellőztetés fontosságának megbeszélése.
Spontán megnyilatkozások meghallgatása a levegőszennyezéssel, a környezetszennyezéssel kapcsolatosan. A
Használati tárgyaink anyaga (az tiszta levegő fontosságának
óvodából hozott ismeretek
felismertetése.
megerősítése).
Játékok a vízzel, színes folyadékokkal.
Játékok a levegővel
Annak bizonyítása, hogy a víz a növények, állatok, emberek
számára nélkülözhetetlen.
Mimetikus játékok: szomjas növény, állat, ember „mozgása,
testbeszéde”.
Játékok a folyadékokkal.
A vízzel való takarékoskodás lehetőségei otthon és az
iskolában.
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A vizek tisztaságának óvása.
A mi házunk, otthonunk,
családunk.
Munkamegosztás a családban.
Foglalkozások.

Akik segítenek a bajban.

Hogyan tehetjük széppé, barátságosabbá otthonunkat.
Mit vállalok a házimunkából?
Szóbeli és rajzos beszámolók a család közös időtöltéseiről.
A foglalkozások sokfélesége, megbecsülése.
Szülők meghívása a tanórára vagy a napközis foglalkozásra.
Kérdésfeltevések a munkájukkal kapcsolatosan.
A tűzoltók, mentők és a rendőrség telefonszámának
lejegyzése.

Az élő természet
alapismeretei
A közvetlen környezetben
előforduló gyakori növények
megfigyelése (szín, alak, méret,
illat, jellemző test-részei).
Elemi ismeretek a növénygondozásról (mag- és
palántaültetés, öntözés).

Fák, bokrok, virágok megfigyelése a parkban, kertben. A
sövény élővilága.
Növénygondozási munkák megfigyelése (ültetés, öntözés,
fűnyírás, talajlazítás). Segítés a szobanövények vagy a
kertben élő növények gondozásában. Növényi részek
csoportosítása, rajzolása.

A gyümölcsök, zöldségfélék
érzékszervi vizsgálata,
felhasználása
táplálkozásunkban. (Az
óvodában
szerzett tapasztalatok
felelevenítése.)

Séta a piacra, vásárcsarnokba vagy a lakóhely kertes
részébe.
A látott zöldség- és gyümölcsfélék folyóvízben való
mosásának gyakorlása. A nyersen fogyaszthatók illatának,
ízének megtapasztalása.
Gyümölcs- és zöldségszobrocskák készítése.

A közvetlen környezetben
előforduló állatok, társállatok
megfigyelése (mérete, alakja,
színe, hangja, mozgása,
táplálkozása, szaga, jellemző
tevékenységei,
szaporodása). A sokféleség
bemutatása.
A vadon élő és a háziállatok
életmódja közötti alapvető
különbség.
A madarak és emlősök közötti
érzékszervekkel
megtapasztalható különbségek.

Állatok a parkban, kertben (csiga, rovarok, madarak).
Két-három napra vendégül látunk egy csigát, megfelelő
életfeltételeket teremtünk számára.
Meghallgatjuk a reszelő nyelv munkálkodását a
salátalevélen.
Kirándulás egy faluba (háziállatok megtekintése) vagy
állatkereskedésbe (kedvtelésből tartott állatok
megfigyelése).
Állatkert, háziállatpark megtekintése.
Egy-egy élőlény jellegzetességeinek felsorolása kérdésekre.

Állatmesék és a valóság.

Állatmesék eljátszása dramatikus játékokkal.
A mese és a valóság összehasonlítása.

Testünk, életműködésünk
Testünk részei.

Tájékozódás a saját testen. Saját légzés megfigyelése,
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Szervezetünk megfigyelhető
ritmusai (szívdobogás, légzés,
mozgások, ébrenlét, alvás).
Érzékszerveink szerepe a
környezet megismerésében.
Az egészség és a betegség.
Az évszakoknak, az időjárásnak
megfelelő öltözködés.
Helyes tisztálkodási szokások.
Érzékszerveink óvása.
Baleset megelőzés,
segítségkérés.
A rendszeres, változatos
táplálkozás fontossága.

játékos légző gyakorlatok.
Társ szívdobogásának meghallgatása.
Testünk működésének, változásainak megfigyelése
különböző hatásokra.
Játékos felismerési gyakorlatok a különféle érzékszervekkel.
Helyzetgyakorlatok.
Helyes öltözködés, tisztálkodás.
Szituációs játékok: megbetegedtem, az orvosnál, baleset
történt.
A szükséges táplálékcsoportok bemutatása képekben, rajzos
napi étrend készítése.

A továbbfejlesztés alapjai
Az első és második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük.

2. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37 óra
Témakörök, tartalmak
A megismerési módszerek
alapozása (folyamatosan).
Megfigyelés, leírás,
összehasonlítás, csoportosítás,
vizsgálódás a tanulók közvetlen
környezetében lévő tárgyak,
élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében.
Becslések, egyszerű mérések
alkalmilag választott és
szabványegységekkel (m, dm,
cm; kg, dkg; l, dl; óra, perc,
nap, hét, hónap, év;°C) tanítói
segítséggel.
A tapasztalatok kifejezése
élőszóban, rajzban, írásban
tanítói segítséggel.
Mi a környezet?
Tedd széppé a közvetlen
környezetedet!
Kedvtelésből tartott állatok
gondozása az osztályteremben.
Tájékozódási alapismeretek
Út az otthontól az iskoláig. Az

Tanulói tevékenység
A dolgok érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása.
Összehasonlítások az érzékletek alapján (pl. nagyobb,
hangosabb).
Megfigyelések rögzítése tanítói irányítással írásban. A
tanuló környezetében – a természetben, a háztartásban, a
lakóhelyen – található gyakori tárgyakból (pl. lehullott
levelek, száraz termések, kavicsok, üres csigaházak,
kelmedarabok, címkék, kupakok stb.)
különböző gyűjtemények készítése és rendezésük.
Mérések, mértékegységek használata.
A közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés
megkülönböztetése.
A tanulói tapasztalatok rögzítése tanítói segítséggel rajzban
és írásban.
Rövid, szóbeli vagy írásbeli kérdésre írásbeli válasz adása
önállóan. Nem tanórán szerzett ismeretekről rövid szóbeli
beszámoló adása. Kérdések megfogalmazása az
összefüggések keresésekor. Vélemények megfogalmazása
helyzetelemzéskor.
Pozitív és negatív tapasztalatok, példák a saját környezetből
(iskola, otthon).

Séta az iskola környékén, kirándulás a település
környékének nevezetes helyeire. Nevezetes épületek az
110

iskola környékének
megfigyelése (közterületek,
üzletek, intézmények, érdekes
épületek, szabadidő-központok,
felszíni formák).

iskola környékén (Római Katolikus Templom, Városháza,
Kossuth szobor), természeti formák.
A látottak ábrázolása rajzban. Kiállítás a rajzokból,
képekből.

Közlekedés
Közlekedési eszközök a
lakóhelyen.
Helyes viselkedés a
járműveken, a közlekedés
illemszabályai.
A gyermekbalesetek okai,
megelőzésük.

Közlekedési eszközök csoportosítása választott szempontok
szerint. Tájékozódás a buszpályaudvaron és a
vasútállomáson.
Veszélyhelyzetek felismerése az iskola megközelítésekor.
Helyes magatartásformák gyakorlása dramatikus játékokkal.
Szabályok, jó tanácsok a közlekedéssel, a balesetmegelőzéssel kapcsolatosan.

Az élő természet
alapismeretei
Az erdő, mező élővilága. A
termesztett növények
megfigyelése, vizsgálata.

Tapasztalatszerzés – előzetes megfigyelési szempontok
alapján – a különböző élőhelyek élővilágáról.

Csoportosítás felhasználásuk
szerint.

Az 1. osztályban tanult ismeretek felidézése (kert, park).
Séta erdőbe, mezőre, Kopaszkára, Magas-hegyre. Rajz
készítése a látottakról.

A vadon élő és a tenyésztett,
kedvtelésből vagy társként
tartott állatok élete közötti
különbség.
Az állatok viselkedésének
megfigyelése, leírása, összehasonlítása.
Utódgondozás az állatvilágban.

Tájékozódás az időben. Időmérések mértékegységek
használatával.
Az élőlények változásának megfigyelése az időben
(növekedés, fejlődés, pusztulás).
Az idő és életmód kapcsolata (több évig élő növények, egy
évig élők, lombhullatás, költöző madarak, téli álom).

Az élettelen természet
alapismeretei
Az érzékszerveink szerepe
környezetünk megismerésében.
A környezetben előforduló
anyagok érzékelhető
tulajdonságainak (szín, alak,
hőmérséklet, keménység,
rugalmasság, íz, szag)
megfigyelése.
Mérhető és nem mérhető
tulajdonságok.
Az anyagok csoportosítása (fa,
kelme, üveg, papír, cserép, fém,

Az érzékszervi tapasztalatokra épülő felismerő gyakorlatok.
A tanuló közvetlen környezetében lévő tárgyak és
élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak (alak, szín,
felület, alaktartás, összenyomhatóság, illat, íz, hang)
megtapasztalása.

Összehasonlítások, sorba rendezések az érzékletek és
mérések alapján.
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ásvány, műanyag).
Az anyagok tulajdonságai és
felhasználásuk közötti
kapcsolat.
Élelmiszerek.

Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció között. A
tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel.
Az anyagok környezetszennyező tulajdonságainak
észrevétele.

Az időjárás. Az időjárás hatása
az élőlényekre.

Megfigyelések, hőmérsékletmérés, lejegyzés. Napi
megfigyelések.

Testünk, életműködésünk
A 8–9 éves gyermek helyes napirendjének kialakítása.
Életműködéseink főbb
jellemzői (mozgás, táplálkozás, Különböző mérések elvégzése a saját testen.
Fogalomalkotás a belső szerveinkről, szerepükről.
légzés, fejlődés).
Legfontosabb szerveink
szerepe életünkben.
A helyes táplálkozás
fontossága.
Hogyan kerül a kenyér az
asztalunkra?
A tej útja a tehéntől a tejes
dobozig.

Séta egy élelmiszerboltban, áruházban.
Beszélgetések, példák, tapasztalatok.
A táplálkozás szerepe a betegségek elleni védekezésben.
A táplálék mennyisége, a táplálkozás minősége,
rendszeressége.

A helyes fog- és testápolás.
A fogorvos és az orvos
gyógyító munkája.

A helyes fogmosás, kézmosás gyakorlása. A mindennapos
tisztálkodás megbeszélése.

A környezet szervezetünkre
gyakorolt ártalmas hatásai
(napsugárzás, hő, zaj,
szennyezett levegő,
víz, talaj, erős fény, a képernyő
hatása, vérszívó élősködők).
Fogyatékos, sérült
embertársaink elfogadása.

Dramatikus játékok a betegség, baleset, gyógyítás,
gyógyulás témakörében.
Beszélgetés, példák a fogyatékos emberek segítésére,
elfogadására. Másság elfogadtatása.
Istentől kapott élet megbecsülése.

A lakóhely ismerete
A település és környékének
jellemző felszíni formái, vizei.
A településhez fűződő
hagyományok, mesék, mondák,
történetek.
A település egykori utcái, házai.
Az emberek élete régen és
most.

Tanulmányi séta a település környékére.
A természeti formák megfigyelése, elnevezése, felismerése
(síkság, dombok, hegyek, völgyek, patakok, folyók, tavak).
Tájház, múzeum, helytörténeti bemutatóhely, kiállítás
megtekintése.
Idős emberek meghívása beszélgetésre. Történetek,
mondák, szokások, hagyományok gyűjtése. A helyi
hagyományok ápolása.
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A továbbfejlesztés alapjai
Megfigyeléseiről, tapasztalatairól a tanuló tudjon szóban beszámolni tanítói kérdések alapján!
Tapasztalatait rögzítse tanítói segítséggel! Ismerje fel a tanult jelenségeket rajzról, képről!
Ismert témakörben csoportosítson megadott szempont szerint! Legyen képes méréseket
végezni, használja helyesen a tanult mértékegységeket!
Használja helyesen a napszakok nevét! Sorolja fel az évszakokat és a hónapokat helyes
sorrendben!
Nevezze meg az évszakok jellemző időjárási jelenségeit!
Mutasson be a tanult élőlények közül egyet, sorolja fel jellemző jegyeit! Tájékozódjon jól
saját testén! Ismerje a fontosabb élelmiszercsoportokat, valamint ezek arányos fogyasztását
egészsége érdekében! Fogadja el a másságot és a testi fogyatékos embereket! Ismerje és
használja pontosan a helyet, helyzetet jelentő (előtte, mögötte, közötte, alatta, fölötte,
mellette) kifejezéseket!
Nevezze meg otthona és az iskola között lévő legfőbb közlekedési veszélyforrásokat, ismerje
azok elkerülésének módját! Ismerje lakóhelye főbb jellegzetességeit! Ismertessen egyet a
település hagyományai közül! Tudja útba igazítani az idegent lakóhelyén!

3. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 37
Témakörök, tartalmak
A megismerési módszerek
alapozása (folyamatosan).
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás,
vizsgálódás, egyszerű kísérletek
végzése a tanulók közvetlen
környezetében lévő tárgyak,
élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében, a
folyamatok nyomon követése,
egyszerű természeti jelenségek
felismerése.

Tanulói tevékenység
A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel.
Egyszerű kísérletek megfigyelése és elvégzése. Oksági
összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a
mindennapi tapasztalatok között.

Becslések, egyszerű mérések
szabványegységekkel (m, dm,
cm, mm; t, kg, dkg, g; l, dl, cl,
ml, hl; óra, perc, másodperc;
°C) tanítói segítséggel.

Mérések, méréssorozatok végzése.

A tapasztalatok általánosítása.
Ismerkedés a közvetlen
tapasztalással nem
megszerezhető ismeretek
Forrásaival (gyermekenciklopédiák, egyszerű képes
határozók, térképek, álló- és

Tapasztalatok megjelenítése egyszerű ábrával, rajzzal. Saját
korábbi tapasztalatok beépítése. Gyermekenciklopédiák,
könyvek használata adott feldolgozási algoritmus
segítségével.
Tévéműsorok, reklámok és az azokban esetleg előforduló
helyes és téves tájékoztatások megfigyelése, elemzése (pl.
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mozgóképek).
A tapasztalatok kifejezése
élőszóban, rajzban, írásban
tanítói segítséggel.
Az élő természet
alapismeretei
A növények életéhez
nélkülözhetetlen környezeti
feltételek vizsgálata.
A környezet változásának
hatása a növények életére (pl.
fény, talaj, időjárás, szennyező
anyagok).
A növényi élet évszakos
ritmusa.
A környezet változásainak
hatása az állatok életére. Az
állatok évszakok szerinti
viselkedése.
A növények és állatok
kapcsolata, egymásra-utaltsága
a természetben.

Viselkedéskultúra a
természetben.

Testünk és életműködésünk
Az egészséges életmód, helyes
napirend, életrend. Egészség,
sport. Testünk mérhető
tulajdonságai.
A környezet változásainak
hatása életünkre.
A helyes táplálkozás.
Fontosabb élelmiszerek,
táplálkozási ártalmak.
A légzés. A tiszta levegő
fontossága.
A betegség tünetei (rossz
közérzet, láz, fájdalom,
hasmenés, hányás, vérzés).

táplálkozás, gyógymódok).

Szeptemberi séta a vizek, vízpartok élővilágának
megfigyelésére.
(Tavasszal újra visszatérünk!) A Ronyva patak
megfigyelése.
A növények alkalmazkodása az életkörülményekhez (a fény
felé igyekvő növények, az uralkodó szélirány által
formálódott fák).
A talaj minőségének, víztartalmának összehasonlítása más
élőhelyekkel (kert, erdő, mező).
Halak, hüllők, rovarok, békák, madarak, emlősök
megfigyelése a természetben, videofilmen.
Hogyan alkalmazkodnak az évszakokhoz, az időjárás
változásaihoz.
A növények rejtőzködő helyet, táplálékot biztosítanak az
állatok számára. Az állatok segítenek a növények
szaporodásában, életfeltételeik javításában. Táplálékláncok,
táplálékhálózatok alkotása
applikációs képekből többféleképpen. Indoklásuk.
Hogyan befolyásolja az ember környezete alakulását?
Pozitív és negatív emberi tevékenységek, ezek
következményei.
Helyes magatartásformák gyakorlása.
Zaj nélkül, a kitaposott úton közlekedünk, nem háborgatjuk
az állatokat stb. Környezetszennyezés hatásai az
emberiségre.

Az életjelenségek változásainak megfigyelése saját testen és
a társakén.

A változatos étrend fontossága.
Az étkezés és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség
közötti összefüggés.
A kulturált viselkedési szabályok és a betegségek, balesetek
közötti összefüggések (pl. tisztálkodás, zsebkendőhasználat,
udvariasság).
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A leggyakoribb fertőző
betegségek.
A betegségmegelőzés
lehetőségei.
A betegápolás, beteglátogatás
szabályai.
A kuruzslás veszélyei.
Találkozás önmagaddal.
Az élettelen természet
alapismeretei
A környezetben előforduló
anyagok mérhető tulajdonságai.
A változások megfigyelése.
A hőmérséklet változása.
Halmazállapot-változások a
mindennapi életben.
A víz előfordulási formái a
természetben.
Időjárási hatások.
A fagyás, olvadás, oldódás,
forrás, párolgás, lecsapódás
megfigyelése.
E jelenségek hasznosítása a
mindennapi életünkben.
Az égés. Éghető és éghetetlen
anyagok. A tűz haszna, káros
hatásai. Mi okozhat tüzet a
háztartásban (elektromos
készülékek, gyufa, karácsonyfa,
gyertya)?

Dramatikus játékok.

A természetgyógyászati készítmények helyes használata. Az
orvos tanácsainak betartása.
Az önismeret alapjainak kialakítása irodalmi szemelvények,
dramatikus játékok, önelemzés segítségével.
Lelki életünk ápolása.
Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények
elmondása szóban, rögzítés írásban megbeszélés után.
Rövid szövegek igazságtartalmának elemzése, megvitatása,
eldöntése előzetes tapasztalatok, megfigyelések alapján.
A különféle anyagok halmazállapotának főbb jellemzői.
A halmazállapot-változás megtapasztalása a természetben és
kísérletek alapján.
A levegő páratartalmának bizonyítása.
A gőz feszítő erejének bizonyítása kísérlettel.
Lakóhelyünk folyóvizeinek megismerése, mérési
eredmények lejegyzése. (Ronyva, Bózsva)

Különféle tűzoltási módszerek (homok, hab, víz). Az iskolai
poroltó készülék használata. Gyakorlatok: gyors kivonulás
az iskola tűzriadó terve szerint. Pánikhelyzet elkerülése, a
tűzoltók telefonszáma. A megelőzés fontossága.

Játékos vizsgálódások
mágnesekkel.

Mit vonz a mágnes? Játékok különféle anyagokkal.

Mágneses működésű eszközök
a környezetünkben (pl. zárak,
sakktábla, hangszóró). Vonzás,
taszítás megfigyelése.

Következtetések megfogalmazása szóban.

Közlekedés
Jellemző közlekedési eszközök
a lakóhelyen (modern és
hagyományos).
Helyi és távolsági közlekedési
eszközök.
Helyes és helytelen utazási
szokásaink.

Magatartásformák gyakorlása valós helyzetekben.
Információ, jegyváltás, helyes viselkedés a különböző
élethelyzetekben.
A veszélyhelyzet, a gyermekbalesetek okai és a viselkedés
közötti összefüggés.
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A gyerekek mint a balesetek
okozói.
Tájékozódási alapismeretek
A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés
rajzolással.
Útvonalrajzok, térképvázlatok
készítése jól ismert terepről.
Együttesen tervezett térképjelek használata.
Az iránytű. A négy fő világtáj
(mellékvilágtájak).
Felszínformák.
A lakóhely és környékének
felszínformái.
Állóvizek, folyóvizek.
Hogyan alakítja az időjárás a
felszínt?
Országismeret
Földünk, hazánk, lakóhelyünk.
Elemi tájékozódás Magyarország domborzati térképén.
A lakóhely megjelölése
Magyarország megyéinek
térképén.
Anyanyelvünk, jelképeink
(címer, zászló, himnusz).
Hazánk fővárosa Budapest.
A lakóhely élete.

Útvonalak berajzolása az alaprajzba. Térképvázlat készítése
az iskola környékéről. Jelek alkalmazása.
Tájékozódás a szabadban iránytű segítségével.
A felszínformák megismerése tanulmányi séta, (a Magashegyre, a Kopaszkára), videofilmek, képek segítségével.
Kialakításuk homokozóban, terepasztalon.
Időjárási jelenségek előidézése kísérletekkel. Megfigyelés,
következtetések levonása.

Személyes élménybeszámolók, tv, videó, dia, könyvek
alapján életképek Magyarországról. Budapest
nevezetességei, várostörténete. Országház (jelképek), hidak,
színházak, Nemzeti Múzeum, Duna, Vár, Állatkert,
Margitsziget, bevásárlóközpontok, közlekedés.

Tapasztalatgyűjtés, megfigyelés. A lakóhely társadalmi,
gazdasági, kulturális élete. Közlekedés, hírközlés,
hagyományok, lakóhelyi közösségek.
Kiállítás fotókból, rajzokból, fogalmazásokból,
hagyományos eszközökből és az itt gyártott ipari
termékekből.
Idegenvezető játék a lakóhely nevezetes helyeire.

A továbbfejlesztés alapjai
A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen
megbeszélteknek megfelelő módon! Tapasztalatai alapján döntsön monda-tok, rövid szövegek
igazságtartalmáról!
Olvassa le helyesen a hőmérőt! Használja helyesen a tanult mértékegységeket!
Nevezze meg az anyag halmaz-állapotait, azok néhány jellemzőjét! Közvetlen környezetéből
nevezzen meg példákat a halmazállapot-változásra!
Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat. Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség
telefonszámát, értesítésük módját!
Nevezzen meg a környezetéből néhány fontosabb jellemző fajt! Sorolja fel az élőlények
életfeltételeit, ismerje az életjelenségeket!
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Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek.
Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot! Tervezze meg változatos,
egészséges étrendjét!
Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton! Állapítsa meg helyesen iránytű
segítségével a fő világtájakat! Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni
vizeit, nevezetes épületeit, közlekedési eszközeit. Ismertessen egyet a település hagyományai
közül.
Tudja útbaigazítani az idegent lakóhelyén.

4. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 74 óra
Témakörök, tartalmak
Tanulási tevékenység
A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel.
A megismerési módszerek
Folyamatos megfigyelés.
alapozása (folyamatosan).
Megfigyelés, leírás,
összehasonlítás, csoportosítás,
vizsgálódás, egyszerű kísérletek
végzése a tanulók közvetlen
környezetében lévő tárgyak,
élőlények érzékelhető
tulajdonságai körében, a
folyamatok nyomon követése,
egyszerű természeti jelenségek
felismerése.
Önálló mérés a gyakori
szabvány mértékegységek
alkalmazásával.

Méréssor megtervezése, végzése.

Az ismeretforrások
(gyermekenciklopédiák,
egyszerű képes határozók,
térképek, álló- és mozgóképek)
felhasználása a megismeréshez
tanítói segítséggel.

Az egyéni ismeretszerzés megalapozása.
Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a könyvtári
tájékozódás eredményéről.
Internet használata.

A tapasztalatok rögzítése
élőszóban, rajzban, írásban
tanítói segítséggel.

Összefüggő feleletek tanítói kérdésekre. A jelenségek
megfigyelésével, okok keresésével következtetések
levonása.

Az élő természet alapismeretei
A tanuló környezetében
megfigyelhető élőhelyek
jellemzői.
Növény- és állatfajok jellemzői
(testfelépítése, szervei,
táplálkozása,

Egyszerű összefüggések keresése az élőlény élőhelye,
életmódja és testfelépítése között. A helyi környezet és az
élőlények környezetalakító hatásának vizsgálata.
A lakóhelyen megfigyelhető néhány lágy– és fás szárú
növény, valamint néhány emlős, madár, gerinctelen állat
tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek
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szaporodása, viselkedése,
alkalmazkodása a
környezethez).
Táplálkozási kapcsolatok.
Testünk, életműködésünk
Az ember életkori szakaszai.
A különböző korú emberek
szervezetének,
életműködésének,
viselkedésének
összehasonlítása.
Táplálkozási betegségek és az
egészséget károsító szokások
(vegyszerek, mérgező
anyagok).
Szenvedélybetegségek:
dohányzás, alkoholizmus,
drogfogyasztás.
Légúti betegségek, allergiát
okozó növények.
Kapcsolat a kisebbekkel,
idősebbekkel és a társakkal.
Barátság, szeretet.
A reklámok hatása
életmódunkra.
Az élettelen természet
alapismeretei
Élőhelyünk a Föld. Időjárás,
éghajlat.
Az időjárás hatása életünkre.

táplálékláncba sorolása.
Kapcsolat keresése az ember tevékenységére és a természet
veszélyeztetettsége között.

Dramatikus játékok az egyes életkori szakaszokról.
Megfigyelés, mérések. Érzékszervi tapasztalások (testtartás,
a haj, a bőr minősége).
A vitaminok szerepe a táplálkozásban.
Beszélgetés, példák a káros szenvedélyekről, és azok
következményeiről.
Az emberi kapcsolatainkat befolyásoló tulajdonságok.

Példák, szituációk a mindennapi életből, az irodalomból és a
Bibliából. (Krisztusi szeretet)
Plakátok, tv-reklámok megbeszélése, elemzése, hatásuk.

Feldolgozás csoportmunkában, kutatás a könyvtárban,
videofilm. A Föld forgásának és keringésének
megfigyeltetése.

Folyamatos megfigyelések, egyszerű vizsgálatok, kísérletek
a levegő, a víz, a talaj tisztaságával kapcsolatosan.
Környezetünk tisztasága,
szennyezettsége (a talaj, a víz, a Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel, egyszerű
levegő, az erdők, az állatok, az eszközökkel (nagyító, szűrőpapír, vattadarab).
emberiség veszélyeztetettsége). A különválogató hulladékgyűjtés szükségességének
belátása, kezdeményezés, segítségkérés a felnőttektől.
A szennyezettség hatása az
élőlényekre.
A lakóhelyen és környezetében előforduló szennyező
A megelőzés, a védekezés
anyagok hatása, tartós jelenlétének veszélyessége (füst, por,
lehetőségei.
zaj, szennyvíz helytelen kezelése).
Otthonunk tisztasága,
szennyező forrásai.
Mit tehetünk lakókörnyezetünk
védelméért?
Tájékozódási alapismeretek
„Amiről a térkép mesél…”
A domborzat és vízrajz
ábrázolása a térképen.

Közvetlen és közvetett tapasztalatszerzés a felszíni
formákról és a vizekről.
A víz minősége, okos használata, takarékosság.
A víz mint megújuló energiaforrás.
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Az életfontosságú víz.
A vizek haszna.
Elemi szintű tájékozódás
Magyarország domborzati és
közigazgatási térképén.
A lakóhely a térképen.
Tájaink képekben.

Tájékozódási gyakorlatok egyszerű tájolóval, a lakóhely
térképével.
Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek,
leírások alapján.
Tájékozódás a nemzeti parkok élővilágáról
olvasmányszinten.
Fotók, képek gyűjtése, tablók készítése.

Országismeret
Magyarország és környezete.
Szomszédaink, népcsoportok,
kisebbségek hazánkban.
Magyarok a határokon túl.
Településtípusok (város, falu,
tanya).

Nevezetes épületek, szobrok, templomok, népviseletek, népi
építészet, hagyományok. Fotók, képek, könyvek gyűjtése,
kiállítás. A Magyar-Szlovák határ megfigyelése, a Ronyva,
mint határválasztó.
Egyéni élménybeszámolók, videofilmek alapján.

Hazánk természeti szépségei,
kulturális emlékei, értékei
képekben.

A világörökség részei: Budapest dunai panorámája a
várnegyeddel, az Aggteleki Nemzeti Park, Hollókő, a
Pannonhalmi Apátság bemutatása röviden, könyvtárban
való búvárkodás alapján.

Híres magyarok, hírünk a
világban.
A lakóhely nevezetes szülöttei.

Híres magyarok. Kutatás a könyvtárban.
A lakóhely híres szülötteinek felkutatása, tevékenységük.
(Kossuth Lajos, Kazinczy Ferenc)

Közlekedés
A kerékpáros közlekedés
szabályai.
A balesetek elkerülése.
Utazás megtervezése.

Gyakorlatok a kerékpáros közlekedés szabályainak
elsajátítására.
A veszélyhelyzetek okainak elemzése.
Vonat-, autóbusz-menetrend használata.
Udvarias viselkedés a közlekedésben.

A továbbhaladás feltételei
A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó
információkat! Tanítói kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon! Mutasson
be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből!
Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket!
Nevezzen meg a környezetéből környezetszennyező forrásokat, ismerje azok egészségkárosító
hatásait! Legyen képes méréseket végezni a tanult körben az emberi testen, nevezze meg a
tanult élettani jellemzőket! Tudja, hogyan őrizheti meg egészségét, és mi veszélyezteti azt
leginkább!
Ismerje a domborzat jelölését a térképen! Találja meg lakóhelyét, nagytájainkat Magyarország
domborzati térképén! Ismerje lakóhelyének védett természeti értékeit! Mutassa be a
lakóhelyéhez közeli kirándulóhelyek egyikét! Nevezze meg a különbségeket az eltérő
településtípusok között! Tudja, hogyan lehet megközelíteni a szomszédos településeket!
Nevezzen meg veszélyhelyzeteket járművel való közlekedés, kerékpározás közben! Nevezze
meg a lakóhelyén élő népcsoportokat, beszéljen szokásaikról, hagyományaikról!
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Rendelkezzen az életkorának megfelelő környezeti erkölccsel, társadalmi–természeti
felelősséggel, együttműködő-képességgel, a személyes és közös felelősségtudat alapjaival!
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ÉNEK-ZENE
1–4. évfolyam
CÉLOK ÉS FELADATOK
Az ének-zene a szavak fölött „hangzó nyelv” élményével és az aktív zenei tevékenységekkel
hat az érzelmekre, az emberi lélekre. A zenei nevelés középpontjában a zenei élmény áll,
mely az élet minden mozzanatát tartalmassá, gazdagabbá teszi.
Cél a zene megszerettetése, a zenei kifejezőeszközök megismertetése révén olyan motivációk
kialakítása, melyek lehetővé teszik a tanulók aktív részvételét a zenei kommunikációban. A
zenei nevelés sajátos eszközei a zene megértésén, befogadásán és reprodukálásán keresztül
lehetőséget teremtenek a harmonikus személyiség kibontakozásához.
Kiemelkedően fontos a zenei ízlésformálás, a zenei ítélőképesség fejlesztése, mert ez teszi
lehetővé az értékes műalkotások felismerését és elfogadását, a kritikai képesség kialakulását.
A magyar népzene megismerése igen fontos a nemzeti identitás megőrzésében. Zenei
hagyományaink, az európai zenekultúra alkotásainak tanulmányozása és a távoli kontinensek
zenei nyelvének megismerése együttesen segíti a tanulókat zenei világképük kialakításában.

ÉVES ÓRASZÁM
1. évfolyam 37 óra heti 1 óra
2. évfolyam 37 óra heti 1 óra
3. évfolyam 55 óra heti 1,5 óra
4. évfolyam 37 óra heti 1 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK
Zenei alkotóképesség
Interpretáció
A zenének sokféle funkciója létezik, melyben a megismerő, a szórakoztató, a gyógyító, a
preventív szerep éppúgy megtalálható, mint a szocializáló.
Ezért az éneklési készség fejlesztésekor nem csak az életkornak megfelelő éneklés technikai
képzésére, az éneklési kultúra kialakítására, az élményekből fakadó aktív zenélési kedv
felkeltésére, továbbfejlesztésére kell hangsúlyt fektetni, hanem az értelmi, érzelmi kifejezés
gazdagságára, az éneklés vagy éppen a gyermekjáték, a tánc, a hangszerjátszás
személyiségépítő, nevelő, katartikus élményt is magában rejtő funkciójára.
Az előzőek miatt az 1–4. évfolyamon a következők a feladatok:
– A dalok élményekből kiinduló, szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, az éneklési öröm
felkeltése.
– Egységes hangzás kialakítása a csoportos énekléskor, a kiscsoportos és az egyéni éneklés
fejlesztése.
– A tanult gyermek- és játékdalok mozgással kísért csoportos előadása.
– A népzenei dalanyag többnyire hallás utáni megtanítása.
– Népszokások megismertetése, dramatizált előadása akár bábos megjelenítéssel vagy
mozgással, tánccal is.
– Felkészítés az ünnepekre a hangszert tanuló diákok bevonásával is.
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Improvizáció
A zenei alkotás, az improvizáció feltételezi a személyiség nyitottságát, fejleszti a zenei
fantáziát.
Alapját képezik a már megismert ritmikai, dallam-, tempó-, dinamikai és formai elemek. A
kreatív játékok a zene belső lényegének megértésén túl segítenek az oldott, örömteli
muzsikálásban.
Az 1–4. évfolyamon különösen fontos:
– A zenei fantázia fejlesztése, mozgósítása, énekes szabad rögtönzések bevezetése.
– A ritmus- és dallamhangszeres improvizáció készségének kialakítása a tanult tempók és
dinamikák, egyszerű zenei szerkezetek (kérdés-felelet játékok), valamint az eltérő karakterek
felhasználásával.
– Mozgásos improvizáció szervezése a fantázia szabadságával.
Megismerő- és befogadóképességek
Zenehallgatás
A zenehallgatás értelmi és érzelmi erőket mozgósít, és hozzájárul a személyiség belső
harmóniájához.
A fejlesztés során kialakuló érték-rend lehetővé teszi a művészi értékek felismerését, a kritikai
gondolkodást és az ízlés formálódását.
Az 1–4. évfolyam sajátos feladatai:
– A csend, a zaj, a zörej elkülönítése.
– Az emberi hang színeinek és a hangszerek hangszínének megismertetése,
megkülönböztetése vizuálisan is.
– Tanult dalok felismertetése vokális vagy hangszeres feldolgozásokban.
– Cselekményes zenék bemutatása, tartalmuk szóbeli vagy egyéb társművészetekből
kölcsönzött eszközzel való kifejtése.
– Az emocionális érzékenység kifejlesztése.
Zenei hallás és kottaismeret
A zenei hallásfejlesztés célja, hogy aktivizálja az emlékezetet, a zenei képzeletet és a
gondolati tevékenységeket.
A zenei hallásképzés eredményeként eljuthatunk az önálló zenei gondolkodás kifejlődéséig,
mely magában rejti az össze-hasonlítás, a viszonyítás lehetőségét, a rövid zenei formák
felismerését.
A hangzó zene és a kottakép megfeleltetésének kétirányú kapcsolata a zenei műveleti
képességek alapja. Ezt a kapcsolatot a zenei olvasás-írás elemi ismerete, a belső hallás
fejlesztése teremti meg.
A zenei élményből kiinduló elvonatkoztatás a ritmikai és a dallami elemek megismerését,
felismerését és csoportos megszólaltatását szolgálja.
Az 1–4. évfolyamon az alapritmusok, ütemfajták és dallammotívumok felismertetése,
olvasása és lejegyzése tanári segítséggel lehetséges.
– Lehetőség van a ritmushangszerek megismertetésére, használatára, a ritmikai
többszólamúság megalapozására.
– A dalok ritmikai sajátosságainak megjelenítése mozgással, tánccal, kreatív játékokkal
javasolt.
– Hangnevek meghatározása a vonalrendszerben a relatív szolmizáció alapján lehetséges.
– Feladat a hang tulajdonságainak megfigyeltetése.
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A hangmagasság, a hangerő, a hangszín iránti érzékenység fejlesztése. (Ezzel a hangközhallás
megalapozása.)
– A hallás utáni éneklés képessé-gének kialakítása.
– A tanult dallamok felismerési képességének kialakítása.
– A dalok szerkezetének hallás utáni megfigyeltetése és felismertetése.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
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3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
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8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.

125

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
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-

a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

1. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Témakörök, tartalmak
Éneklés
Magyar népi mondókák.
Népi gyermekjátékok.
Kis hangterjedelmű magyar népdalok.
Az ünnepkörök dalai (Mikulás, lucázás,
karácsony, március 15., anyák napja).
Művészi értékű komponált gyermek-dalok
(pl.: gyermek és környezete a természeti és
emberi környezet témákban).
Zenehallgatás
Tárgyi, környezeti zajok, zörejek.
A hangszínhallás fejlesztése
Énekes anyaghoz kapcsolódó vokális
és hangszeres feldolgozások.
Tanult magyar népzenei anyag eredeti
felvételen.
Karakterdarabok.
Improvizáció
Dallammodellként: tanult mondókák,
gyermekversek, énekes játékok; tanult
dallami elemek.
Zenei ismeretek
Dallami elemek: magas-mély képzet,
pentaton dallamelemek, szolmizációs
szótagok (szó-mi, lá-szó-mi).
Ritmikai elemek: egyenletes lüktetés,
motívumhangsúly-ütemsúly, kettes
ütem, elemi ritmusértékek (negyed-hang és
szünetjelek, páros nyolcad), a
ritmusvisszhang-felelgetős, az ütemvonal, a
záróvonal, az ismétlőjel.

Tanulói tevékenység
Dalos játékok előadása.
Éneklés szöveggel emlékezetből.
Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése
tanári irányítással.
Dalok, mondókák ritmusának meghatározása.
Megfelelő tempóválasztás, tempó-tartás.
Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása.
Megadott hangmagasság (kezdőhang)
felismerése, átvétele.
Dinamikai ellentétpárok (halk-hangos)
megkülönböztetése.
1-2 perces zenei bemutatás (ismert
gyermekdal feldolgozásának)
figyelemmel kísérése.
Alapvető tempókülönbségek (gyors-lassú)
összehasonlítása.
– Emberi hangfajták hallás utáni
megkülönböztetése (gyermek- női-férfi).
– Hangszerek felismerése hangzás alapján
(ritmushangszerek, metallofon, furulya,
zongora, hegedű). Zenei karakterek hallás
utáni megfigyelése.
– Énekes és ritmikus variációs játék elemi
ritmusértékek felhasználásával.
– Énekes párbeszéd-visszhangjáték
(névéneklés). Ritmus és dallam-motívum
variálása.
Olvasás-írás
A vonalrendszer ismerete, tanult pentaton
dallamelemek, szolmizációs szótagok (kézjel,
betűkotta, hangjegy) elhelyezése
vonalrendszerben.
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Egyházi énekek
Kenyered és borod
Teremtsd bennem

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI:

az első és a második évfolyam

fejlesztési szakasz.
Tanulói eszközök: hangjegyfüzet
Iskolai eszközök: ritmushangszerek, furulya, hangvilla, CD, kazetta, magnó

2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Témakörök, tartalmak
Éneklés
Népi mondókák.
Népi gyermekjátékdalok, népszokások.
Magyar dalok és rokon népek dalai.
Nemzetiségi és etnikai kisebbségek dalai.
Az ünnepkörök dalai (újesztendő, farsang,
húsvét, iskolai ünnepek).
Műdalok (az életkornak megfelelően
válogatva).
Hangképző gyakorlatok.
Zenehallgatás
Az ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz
igazodó szemelvények (vokális-hangszeres).
A magyar, a tanult kisebbségi és a rokon
népek népzenei felvételei.
Gyermekdalok és magyar népzene
feldolgozásokban.
Cselekményes zenék.
Improvizáció
Dallammodellként:
Magyar gyermekdalok.
Népzenei-műzenei énekes anyag.
Olvasógyakorlatok.
Zenei ismeretek
Ritmikai elemek: félértékű ritmus- és
szünetjel; ritmusosztinato, ritmus-kánon;
ritmushangszerek.
Dallami elemek: pentaton dallamhangok
(lá-szó-mi, ré- dó- lá).

Tanulói tevékenység
Népi gyermekjátékok, népszokások előadása.
Éneklés osztinatóval.
Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos
osztásban.
Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes
előadásban.
Pentaton dallamok éneklése, tanulása
kézjegyről.
Dallamváltozatok felismerése hallás után.
Hangterjedelem: e’-e”
Újabb zenei együttesek felismerése hangzás
alapján (gyermekkar; vonós- és fúvószenekar;
hegedű, fuvola, fagott).
Különböző karakterek, hang-magasságok
hallás utáni megfigyelése.
Egyszerű zenei kérdés-felelet motívumpár
hallás utáni felismerése.
– Ritmusosztinato szerkesztése, előadása;
– Ritmusfelelgetős;
– Ritmuskíséret rögtönzése (kötött, pl.
osztinato, ill. szabad);
– Irányított improvizáció a zenei kérdésfelelet formájára.
Olvasás-írás
Újonnan belépő pentaton dallam-hangok
(kézjel, betűkotta, hangjegy). Első alsó
pótvonal. Pentaton hang-készlet elhelyezése
különböző magasságokban.

Egyházi énekek
Jöjj Szent Lélek
Jézuska, Jézuska
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A TOVÁBBFEJLESZTÉS ALAPJAI
Kifejező éneklés. Egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás.
Együttműködés csoportos éneklésben, népi játékban.
Saját név megjelenítése (ritmussal és dallammal).
Dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről.
Vokális és hangszeres hangszínek felismerése.
Vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól.
A vonalrendszer ismerete.

3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 55 óra
Témakörök, tartalmak
Éneklés
Gyermekdalok és népdalok.
A tanult dalok közül a kánonéneklésre
alkalmas dalok közös éneklése
dallambújtatással is. Felkészülés könnyű
kétszólamú dalok előadására.
Műdalok:
Kodály–Weöres: Pörcös pogácsa, Fut
a kicsi kordé, Árnyék ül a falu dombján,
Mondok egyet Elemér, Jön a tavasz, megy a
tél, Eresz alól, De jó a dió
Szerepjátszó gyermekjátékok
Zempléni népdalok
Egyházi énekek
Zenei ismeretek
Dallami elemek:
– A leggyakoribb pentaton fordulatok
felismerése és lejegyzése.
– A zenei írás-olvasás elemeinek
megszilárdítása a pentaton hang-készleten
belül.
– Dalrészletek reprodukciója, elemzése.
– Új dallamhangok (felső dó, alsó szó)
megismertetése, dallamosztinátó
megszólaltatása.
– A magyar népdalok sorszerkezete.
– A formaérzék fejlesztése az azonos,
a hasonló, az eltérő megkülönböztetésével a
relatív szolmizáció alapján.
– A felső dó és az alsó szó megfigyelése,
elhelyezése a hangsorban és az
ötvonalas rendszerben.
– Ismert dalok motívumainak lejegyzése.
– A zenei kérdés-felelet jellegzetességei.

Tanulói tevékenység
A gyermekdalok és népdalok, valamint más
népek gyermekdalainak a szöveghez igazodó
hangulatos előadása.
Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok, a
helyes artikuláció gyakorlása.
Az éneklési készség fejlesztése a kvart-, kvintés szeptimugrás gyakorlásával.
Daléneklés tisztán, pontos ritmusban a c’–d”
hangok közötti magasságban.
Táncos mozgáselemek összekapcsolása
énekes gyermekjátékokkal.
Alkalmazkodó ritmus, tempo giusto, parlando
szerinti népdaléneklés.
Tudjon az osztály kánonokat és könnyű
kétszólamú dalokat énekelni.
Legato éneklés.
Dalfelismerés a jellemző motívumról,
lejegyzés önállóan a közös előkészület után.
Pentaton dallamfordulatok éneklése,
felismerése.
Az olvasógyakorlatokból pentaton fordulatok
gyakorlása, éneklése tanítói segítséggel.
Pentachord és hexachord hangkészlet (dóhexachord, lápentachord).
Kvart-, kvint- és szeptimugrás ismert
dallamfordulatokban.
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– Zenei kérdésre felelet egyszerű
dallamfordulatokkal.
Ritmikai elemek:
– Az egész értékű hangnak és szünetjelének
megismerése. Önálló nyolcad hang és
szünetjele (dalokban és versekben).
– Egész értékű kotta és szünete.
– A négyes ütem és ritmusértékeinek
megismerése. A szinkópa lüktetésének
érzékeltetése. A lejegyzés és
hangoztatás gyakorlása.
– Ritmuskíséret az ismert dalokhoz,
ritmushangszerekkel és mozgással.
– A ritmusértékek önálló elhelyezése
a négyes ütemben.
– Ritmikai azonosságok és különbségek
megállapítása.
– A szinkópa ritmusképlet megismerése,
érzékeltetése, jelölése.
– Az önálló nyolcad hangnak és szünetjelének
megismerése.
– Kétszólamú ritmusgyakorlatok
hangoztatása.
Zenehallgatás
A természet hangjai: eső, patak, vihar,
tűz (kicsi, közepes, nagy)
Indulók: Erkel Ferenc: Hunyadi László
(részlet)
Id. J. Strauss: Radetzky-induló
Gorrieri F.: MÁV-induló
Egressy B.: Klapka-induló (részlet)
A trombita hangjának megfigyelésére:
trombitajelek (ébresztő, riadó)
A kürt hangjának megfigyelésére:
C. M. Weber: A bűvös vadász (részlet)
Csajkovszkij: VI. szimf. (részlet)
A. Vivaldi: Négy évszak. Az ősz
II. tétel (részlet)
C. Debussy: Gyermekkuckó. A néger
baba tánca (részlet)
Bárdos L.: Tücsöklakodalom
W. A. Mozart: Kis éji zene. IV. tétel.
Rondó (részlet)
O. Lassus: Visszhang
Fenyvesi B. – Györe I.: Adventi ének
(részlet)
Lakner T. – Csorba Gy.: Csörög a fagyos föld
(részlet)
M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei.

A tempó és dinamika különbségeinek
megfigyelése a természet zajain, zenei
alkotásokban.
Hangulatok, előadásmódok (pl. parlando),
karakterisztikus elemek megállapítása.
Tartalom és zenei kifejezőeszközök
összefüggéseinek megfigyelése a
cselekményes zenék hallgatásakor.
Különbözőzenei karakterek megfigyelése a
zenében. Az induló tempó megismerése. A
fúvószenekar, a trombita, a kürt, az üstdob
hangszínének megfigyelése. A női kar, a
férfikar és a vegyeskar hangzásának
megfigyelése. A legato és a staccato
előadásmód megfigyelése.
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Baba Jaga kunyhója (részlet)
Saint-Saëns: Az állatok farsangja.
Kenguruk
A.Vivaldi: Négy évszak. A tavasz.
I. tétel (részlet)
Népi gyermekjátékok
Párválasztó, párcserélő: Hajlik a meggyfa
levele, Most viszik, most viszik,
Cickom, cickom, Éva szívem,
Járok egyedül.
Fogyó-gyarapodó: Itt ül egy kis kosárba,
Mit akar ez az egy ember?
Párosító: Csipkefa bimbója.
Bújó-vonuló: Jöjj által, jöjj által.
Szerepjátszó: Volt nekem egy kecském,
Készen áll már a híd, A faragószék
nótája.

Olvasás-írás
Kodály Z.: Ötfokú I. és 333 Olvasógyakorlat.
A dalanyagban szereplő magyar
gyermekjátékok, népdalok, műdalok.
Tanult dalok utószolmizálása.
Az eddig tanult ritmusok leírása és olvasása,
felismerése kottaképről.
Daltanulás kézjelről és betűkottáról.
Új ritmusmotívumok és dallam-motívumok
leírása.

Egyházi énekek
Most lett a kenyér
Tüzed Uram

A TOVÁBBFEJLESZTÉS ALAPJAI
Tudják tanítói segítséggel az új dallamhangokat megfigyelni és elhelyezni a vonalrendszerben
(felső dó, alsó szó).
Ismerje a hangok nevét, betűjelét, kézjelét, egymáshoz viszonyított helyét a vonalrendszerben.
Tudjanak ismert dalhoz egyszerű dallamosztinátót hangoztatni.
Figyeljék meg a tanult magyar népdalok sorait: azonos ill. különböző sorok.
Figyeljék meg olvasógyakorlatokban, műzenei példákban rejlő variációkat.
Szerkesszenek önállóan egyszerű dallam- és ritmusvariációkat.
Tudjanak azonos dallamhoz különböző befejezést szerkeszteni.
Mutassák be ismert mondóka, vers szövegét különböző tempóban, dinamikával.
10 dal, egyházi ének közös éneklése emlékezetből
Tempójelzések, dinamikai jelek alkalmazása.
Kórustípusok hallás utáni felismerése

4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Témakörök, tartalmak
Éneklés
Jeles napok dalai: betlehemes játék
Alkalmi dalok.
Más népek dalai.
Műdalok.
25 népdal, műdal és gyermekdal közös

Tanulói tevékenység
A tanult dalok átélt, hangulatnak megfelelő
éneklése.
A hangszín és a hangerő szöveg-tartalomnak
megfelelő megválasztása.
A hangterjedelem növelése c’–e” hangig.
Légzéstechnikai és hangképző gyakorlatok.
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A jeles napok szokásainak és dalainak
megismerése.
Hétfokú dallam éneklése szolmizálva,
kézjelről.
Gyermek- és népdalok: A négy év során
tanult dalok ismétlő gyakorlása.
Zenei ismeretek
Európai népdalok
Dallami elemek:
Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok
– A dalok hangkészletének megállapítása.
A fá és a ti hang megfigyelése, tudatosítása,
– A pentaton és a hétfokú hangsor
kézjele, helye a vonal-rendszerben.
különbségének megfigyelése.
Hétfokú dallam éneklése kézjelről, szolmizált
– Dalrészletek reprodukciója és elemzése,
éneklés kottaképről.
jellegzetes dallamfordulatok
A pentatónia dallamhangjainak és
ismert dalokban.
dallamfordulatainak éneklése a tanult
– A dalok szerkezete, zenei kérdés-felelet
népdalok és a 333 olvasógyakorlat
megállapítása.
segítségével.
A pentatónia jelentése, fogalma, jellemző
Szolmizációs hangok elhelyezése
jegyei.
vonalrendszerben.
Ritmikai elemek:
– A többszólamú érzék fejlesztése a dalokhoz Pentachord-hexachord
kapcsolódó ritmusosztinátó-kíséret és ritmus Crescendo-decrescendo
Klarinét, cselló, vegyeskar szólamai
segítségével.
– A háromnegyedes ütemmutató és ütemfajta, A hármas ütem, hangsúlyrend
összehasonlítása a hármas és a kettes
pontozott félkotta és szünetjele, váltakozó
ütemben.
ütem, nagy éles és nyújtott ritmus.
Nagy éles ritmus, nagy nyújtott ritmus
felismerése.
Zenehallgatás
A váltakozó ütem fogalma.
Zenei karakterek megfigyelése közös
Kétszólamú ritmusgyakorlatok.
szempontok szerint.
Ritmusosztinátó a dalok előadásakor.
A zeneművekben megszólaló ismert
Zenei részletek szereplőinek felismerése, a
hangszerek megnevezése. A vegyes
kar szólamainak felismerése és megnevezése. karakterek megfigyelése.
Hangszer felismerési gyakorlatok (a négy év
alatt megismert hangszerek hangszínei).
A hangszerismeret bővítése (klarinét, cselló).
A kórustípusok ismeretének bővítése.
éneklése és játéka (a helyi tantervben
megjelölt törzsanyaggal).
Könnyű kétszólamúság, kánonok
Himnusz

Bárdos L.: Kossuth Lajos táborában,
Liszt F.: Mazeppa (részlet),
Saint-Saëns: Az állatok farsangja. Az
elefánt,
Táncok a zenében:
J. Strauss: Kék Duna keringő (részlet),
L. Delibes: Walzer,
W. A. Mozart: Három német tánc.
Utazás szánon,
L. Boccherini: Menüett (részlet),
L. Delibes: Mazurka (részlet)
P. I. Csajkovszkij: Diótörő (részlet):
Virágok keringője,
I. Sztravinsky: Petruska (részlet),
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Kodály Z.: Hajnövesztő,
Bartók B.: Jószágigéző, Afrikai varázsének
(feldolgozás)
Karácsonyi dalok:
J. S. Bach–Gounod: Ave Maria,
Kodály Z.: Karácsonyi pásztortánc,
Áldott éj (Farkas F. feldolg.), Dicsőség,
Pásztorok, pásztorok, Jingle Bells
(Köcsky T. feldolg.),
I. Berlin: Fehér karácsony (Köcsky T.
feldolg.),
Schóber T.–Szenci M. A.: Ünnepre
jöttünk,
M. P. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
(részlet: Séta-téma-zongora), Sétatéma
(szimf. zenekar, Ravel hangszerelése),
P. I. Csajkovszkij: Diótörő
(részlet: Induló),
T. Albinoni: Adagio (részlet),
Kodály Z.: Háry János – daljáték: Intermezzo;
I. kaland – Ó, mely sok hal;
II. kaland – A bécsi harangjáték;
III. kaland – A franciák indulója, Napóleon
gyászindulója, Toborzótánc;
IV. kaland – Ábécédé, Szegény vagyok,
Felszántom a császár
Kodály Z.: Gergely-járás,
Rózsavölgyi M.: Verbunkos (részlet),
Csárdás (részlet),
Erkel F.–Kölcsey F.: Himnusz (szimf.
zenekar, gyermekkar)
Kodály Z.: Villő,
L. Daquin: A kakukk,
G. Rossini: Tarantella (részlet),
F. Chopin: Esz-dúr noktürn,
C. Orff: Carmina Burana. In taberna
(részlet)
Kodály Z.: Pünkösdölő
Délszláv, sváb, roma népzenei felvételek
Népi gyermekjátékok:
Párválasztó-párcserélő: Kősziklán
felfutó, Láttál-e már valaha,
Vonulós, kapuzós: Hej, tulipán, Kivirágzott
a diófa, Beültettem kiskertemet,
Csúfoló: Csömödéri faluvégén, Szép
szakmári lányok, Csütörtökön virradóra,
Szerepjátszó: Nézd meg lányom
Kotyolás, Pásztorjáték, Új esztendő
(köszöntő), Hipp, hopp, farsang

Az elemi dramaturgiai szabályok szerint a
szerepek megtartása.
A hagyományos ünnepi alkalmakra színpadi
bemutatás előkészítése.
Megismert ritmikai, dallami elemek
felhasználásával variációs készség fejlesztése.
A megismert ritmikai és dallami elemekkel
variációkat készítése.
Ritmuskíséret rögtönözése ismert dallamhoz
az újonnan tanult ritmusokkal.
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Balázsolás, pünkösdi királynőjárás.
Improvizáció
Dallammodellként a tanult ritmikai,
dallami elemek, olvasógyakorlatok.
A tanult népdalok és más dallamok,
zenehallgatási szemelvények.

A belépő új szolmizációs hangok kézjelének,
betűjelének megismerése, azok elhelyezése
relációkban, a vonalrendszerben.
A tanult ritmusképletek felismerése, olvasása
kottaképről, leírása.

Zenei olvasás-írás
Hétfokú dallamok, dallamfordulatok
kottaképben.
Öt és hétfokú olvasógyakorlatok.
Egyházi énekek
Pannóniában nőtt
Nézzétek az ég madarait

KÖVETELMÉNY
Éneklés: Emlékezetből további 10 magyar népdal, műdal közös éneklése.
A Himnusz éneklése pontos szöveggel. Iskolai ünnepélyek dalainak éneklése.
Egyházi énekek közös éneklése.
Zenehallgatás: A meghallgatott zenés mesék felidézés. Zene karakterdarabok szóbeli
jellemzése.
Improvizáció: Ritmussor szabad és adott szempontok szerinti rögtönzése (max. 8 ütem
terjedelemben).
Zenei olvasás-írás, zenei ismeret:
Tudjon ismert dalokat tanári segédlettel szolmizálni.
A tanult ritmusértékek és ritmusképletek felismerése és megszólaltatása kottaképről, hármas
ütemben is. Tudjon dalrészleteket olvasni és kottába írni tanítói segítséggel.
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RAJZ
1–4. osztály
CÉLOK ÉS FELADATOK
A vizuális kultúra tanításának célja, hogy a művészeti alkotások értelmezésével
fejlessze a tanulók vizuális megismerő-, befogadó- és alkotóképességét. A tantárgy célja nem
csupán a kézügyesség fejlesztése. A művészeti látvány észlelésén, megfigyelésén és
megbeszélésén keresztül fejlődik a tanulók szókincse, kommunikációs készsége,
gondolkodása, emlékezete, logikai készsége, esztétikai érzéke, sőt érzelmi élete is
gazdagodik. Ez a komplex hatás nemcsak az alkotóképességekre hat pozitívan, hanem a
tanulók szellemi gazdagodását is elősegíti. Az a cél, hogy a megismert műalkotás motiváló
legyen, témája, színe, stílusa, kompozíciója stb. felkeltse a tanulók érdeklődését,
kíváncsiságát, hozzásegítse a tanulókat a vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez,
értelmezéséhez, és ezáltal maradandó élményt hagyjon bennük. Kíváncsiságukat élmény
gazdag, érdekes feladatokkal kelthetjük fel, és ezeken keresztül vezethetjük be őket a
művészet birodalmába. Az a cél, hogy gondolkodtató, tartalmas, de ugyanakkor élményszerű,
játékos feladatokat adjunk a tanulóknak, mert így jobban fejlődik a műalkotások iránti
érzékenységük, és azok a képességek, készségek, amelyek a vizuális kommunikáció
magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, alakításához, a kreativitás
fejlesztéséhez szükségesek. Az a cél, hogy a képességek fejlesztése ne csak a hagyományos
képző- és iparművészeti ágakon keresztül történjen. Fontos, hogy a tanulók térábrázoló
képessége, formaérzéke, szín- és anyagismerete mellett fejlődjön az esztétikai- ítéletalkotási
képességük, az ízlésük, kreativitásuk, képi gondolkodásuk és értékrendjük. Mivel a
képzőművészet, a vizuális kommunikáció, illetve a tárgy- és környezetkultúra területei a
különböző életkorokban, sőt személyenként is eltérő mértékben képesek kifejteni motiváló
hatásukat, és különböző képességek fejlesztését teszik lehetővé, ezért célunk a differenciált
tevékenykedtetés alkalmazása.
Mindezek együttesét a művészeti nevelés során valósítjuk meg, amelynek
értékközvetítő és -teremtő, egyben személyiségformáló szerepe igen jelentős. Mi a művészeti
nevelés célja? Fogékonnyá teszi a lelket, majd az értelmet annak érdekében, hogy a művészet
élvezete igazi élménnyé válhasson mindenki számára, és a tanulók nyitottan, átéléssel és
megértéssel, esztétikai fogékonysággal álljanak a műalkotások és az életszépségei előtt. A
vizuális kultúra megfelelő szintű tanítása meghatározó ismeretszerzési és –feldolgozási
eszközt biztosít a többi műveltségi területoktatásához, és hatással van azok elsajátításának
színvonalára is.
A művészetekkel való foglalkozás megszépíti, feltölti, érzelmekkel gazdagítja a lelket.
Már óvodában is nagyon szeretnek a gyerekek rajzolni, festeni, egyszerű tárgyakat készíteni,
és erre a meglévő tudásra alapozva lehet felépíteni – a felfelé egyre bővülő – ismeretanyagot.
Az 1–4. osztályban a vizuális nevelés célja az érzelmi nevelés, a kreativitás, az
esztétikai érzékenységfejlesztése mellett a vizuális szókincs bővítése, a megfigyelőképesség
fejlesztése a spontánrácsodálkozástól, gyönyörködéstől a képolvasásig. Tudjon véleményt
mondani a látványról, és tudja továbbgondolni, továbbalakítani, ezáltal a képzeletét
fejleszteni!
Fejlődjön a tér-, arány- és színérzék, az idő- és mozgásábrázolás, ismerjék meg a
tanulók az alkalmazott eszközök, anyagok helyes használatát
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Fejlesztési feladatok
A képességek fejlesztése három fő képzési területen folyik.
1.

2.

3.

Képzőművészet: műalkotások megismerése, olvasása, beszélgetés a műről,
érzések kifejezése véleményalkotással. Hangsúlyozni kell az aktívszemlélet
jelentőségét, hiszen tanításunk lényege, hogy tapasztalati úton, saját
alkotásain keresztüljusson el a műalkotások megértéséhez és élvezéséhez.
Vizuális kommunikáció: a vizuális megismerést szolgáló gyakorlati
tevékenységek (rajz, festmény, szobor, tárgy) és a vizuális közlések
elemzése. Tudjanak a tanulók képi közléseket, jeleket, ábrákat, természeti
látványt, formát értelmezni, térben tájékozódni!
Tárgy- és környezetkultúra: a közvetlen környezet (lakóhely, otthon, iskola)
épületeinek és tárgyainak megismerése, elemzése, környezetalakító
tevékenységek végzése, használati tárgyak tervezése és készítése! Értsék
meg a kultúra és a környezetvédelem fontosságát! Tudjanak örömet szerezni
másoknak egy saját maguk által készített tárgy alkotásával!

A MEGISMERŐ- ÉS A BEFOGADÓKÉ-PESSÉGEK FEJLESZTÉSE
Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége, motoros készségek
A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek egyik célja az érzéki tapasztalás, a
környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése. Fejlődjön a tanulók esztétikai
érzéke, legyenek kíváncsiak, nyitottak különböző esztétikai élményekre, fejlődjön
szépérzékük, tudják megkülönböztetni az ízlésest az ízléstelentől! Találják meg a látványban
rejlő szépséget, alakuljon ki a látványok élvezetének képessége.– Gyűjtsenek közvetlen
tapasztalatokat különbözőlátványról (textúra, szín, méret, térbeli elrendezés, mozgás)!
Tudatosítsák az érzékelés különbözőformáinak (látás, tapintás, hallás, kinetikus stb.)
kapcsolatát! Vegyenek észre a látványban minél több részletet, majd próbálják alkotásaikban
megörökíteni! A megfigyelőképesség fejlesztésével párhuzamosan a manuális készség
életkornak megfelelő fejlesztése is cél.– A tapasztalatok, élmények felhasználásával
alkossanak szubjektív kompozíciókat, melyek a vizuálisemlékezetüket és a kreativitásukat
fejlesztik!
Ismeretszerzési képességek – tanulási képességek– térbeli tájékozódás
A fejlesztés átfogó célja, segíteni a tanulókat abban, hogy képesek legyenek a nagy
mennyiségű képi információt, valamint az őket érő számtalan spontán vizuális hatást minél
magasabb szinten kritikusan feldolgozni, a megfelelő szelekciót elvégezni, értelmezni, arról
önálló véleményt megfogalmazni, különös tekintettel azokra a látványokra, műalkotásokra,
amelyek esetében az értelmezés nem teljesen magyarázható a textualitás modellje alapján. A
vizuális kultúra feladatai segítik a vizuális információk formáinak és lelőhelyeinek
megismerését (újság, könyv, plakátok, internet, kiállítások stb.).
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Kommunikációs képességek
A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuálisközlések értelmezésének segítése, a
kifejezés árnyaltságának fokozása, a környezet információinak felfogása, jelek, szimbólumok
jelentésének megértése és értelmezése. Egyre magasabb szinten alkalmazza a tanuló a vizuális
„nyelv” alapelemeit (pont, vonal, folt, forma, tónus, szín stb.) a közlő, kifejező szándékú
alkotásokban! Képes legyen a tanuló egyéni kifejezésmóddal, saját stílusban élmények,
látványok feldolgozására! Tudja alkalmazni a megismert formákat egyéni hangvételű
alkotásaiban (formai, színbeli átírás, átalakítás, torzítás, részek összekeverése stb.)! Fejlődik a
kompozíciós készsége (ritmikusfelületek, térkitöltés, képkivágás, lényegkiemelés,
szimmetria). A síkbeli megjelenítés mellett alkalmazza a térbeli megjelenítés módszereit
(vázlatok, tanulmányrajzok készítése)!

KREATIVITÁS
Alkotóképességek
A vizuális nevelés kiemelt fontosságú feladata a kreativitás működtetése, illetve
fejlesztése. A fejlesztés célja az örömteli, élményt nyújtó, a személyes megnyilvánulásnak
legnagyobb teret adó alkotótevékenység megszerettetése, ezáltal a motivációfokozása. A
tanulók alkotóképessége, kreativitása a korosztály érdeklődéséhez közel állófeladatokkal
fejleszthető. Kreatívvá és sikeressé csak az a gyermek válhat, aki kipróbálhatja ötleteit, és
kialakíthatja egyéni stílusát. A gyermekművészete a játék, ezért ezen keresztül lehet
megszerettetni vele a műalkotásokat, és ezáltal válhat később műélvező felnőtté. A játékban
utánozza a felnőtteket, játékvilágot épít fel magának, és ezzel fejleszti képzeletét. Azáltal,
hogy eljátssza a dolgokat vagy megrajzolja a formákat, egyúttal életre is kelti azokat. A
lelkesedéssel, örömmel végzett munka és a jó hangulat a sikeres és eredményes munka
feltétele.
Problémamegoldó képesség
A spirális felépítésnek megfelelően a feladatok fokozatosan önálló megoldása
bizonyos rutinok, készségek kialakításával kezdődik. Ismerje fel a tanuló az adott vizuális
problémát, tudja értelmezni, majd találékonyan, leleményesen megoldani! Tudja az adott
problémát sajátképzeletével kiegészíteni, alkotó módon átalakítani, eredeti alkotásokat
létrehozni!

ÖNISMERET, ÖNÉRTÉKELÉS, ÖNSZABÁLYOZÁS
A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységének szinte mindegyike – eredeti céljától
függetlenül is– személyiségfejlesztő hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi
gazdagodást, az empátiát, az intuíciós fejlesztését, az önálló ízlés, a belsőigényesség
kialakulását. Ha a vizuális kultúra tantárgy feladatai érzelmileg közel állnak a tanulóhoz, ha
bátran kísérletezhet egy-egy témával, technikával, egyéni anyaghasználattal, akkor növekszik
alkotóképessége és kreativitása. Ha sikerélményhez juttatjuk, dicsérettel, szereplési
lehetőségekkel, egyedi megbízásokkal, akkor növekedhet a tanuló tettrekészsége, aktivitása,
kitartása, és ezáltal egyre jobb, majd kiemelkedő eredményeket érhet el. Egyéni korrektúra,
önellenőrzés. Óra közben, óra végén szóbeli értékelés.
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Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
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alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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
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hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a
gazdasági tevékenységek során van szükség.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
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-

-

-

Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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1. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 55.5 óra
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Témakörök, tartalmak
vizuális nyelv, fogalmak
A vizuális nyelv
alapelemeinek (pont, vonal,
folt, forma, tónus, szín)
helyének meghatározása. A
formák, a vonalfajták, főés mellékszínek megnevezése, a színárnyalatok
megkülönböztetése.
Kiemelés mérettel és
színnel.

V
i
z
u
á
l
i
s
k
o
m
m
.
Tárgyés
környezetkultú
ra

Tanulói tevékenység
kreativitás, alkotás
megismerés, befogadás
Történetek, versek, kitalált Műalkotások és tanulói
dolgok vizuális megmunkák szemlélése.
jelenítése (családi, iskolai, Beszélgetés a látott formákról,
bibliai téma) Átélt,
színekről, elrendezésről
elképzelt vagy hallott
(képolvasás). Közös
esemény vizuális megbeszélgetés a látványról,
jelenítése. Kitalált történet formákról, színekről
eljátszása közösen készített (rácsodálkozás, gyönyörködés,
bábokkal. Az évszakok
vélemény-alkotás). A
jellemző színeinek festése. legjellemzőbb külső
Tárgyak, egyéb formák
tulajdonságok kiemelése.
megszemélyesítése.
Versek és mesék, bibliai
történetek cselekményének és
szereplőinek megfigyelése és
jellemzése.
Pontok, vonalak, foltok
Érdekes felület képzése a
Szabadkézi rajzolás,
játékos alkalmazása a
vizuális alapelemek
ismétlődés, ritmikus felületek
képeken. A jelek vizuális
változatos alkalmazásával megfigyelése (formák,
tulajdonságai (forma- és
(sűrűsödés, ritkulás, fedés, arányok, színek, felületek).
színegyszerűsítés). Tér-idő rétegződés, vékony, vastag, Jelek, ábrák gyűjtése,
észlelése. A formák
egyenes és hullámzó
válogatása (rendeltetés szerint:
térkitöltő szerepe, a minták vonalak). Tárgyak és
információs jelek, bibliai
elrendezése a síkon.
élőlények ábrázolása
jelek). A néma beszéd
Közvetlen környezet
jellegzetes vonásainak
(testmozgások, gesztusok)
(iskola, otthon, templom)
kiemelésével. Egyszerű
szavakba foglalása.
tárgyai.
közlő ábrák készítése.
Sorrendiség, időbeliség
Élőlények (család, növény, Ritmikus felületek,
észlelése. Elemi térviszonyok
állatok, bibliai élőlények). mintasorok tervezése (pl.
megfigyelése, megbeszélése
csomagolópapír).
(lent-fent, jobbra-balra, előlhátul).
Forma- és színismétlések,
ritmusok. Díszítőminták.
Környezetalakító
tevékenység.
Tanulmányi séta: a tér
alkotóelemeinek
megfigyelése.

Egyszerű tárgyak (pl.
játékok) készítése
elképzelés alapján és
mintakövetéssel.
Teremdekoráció az
évszakokhoz, ünnepekhez
kapcsolódó saját készítésű
képekkel, tárgyakkal.
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Tárgyak formája és
rendeltetése közötti összefüggés felfedezése, megbeszélése, tudatosítása. Eszköz
nélkül végzett anyagalakítás
(közvetlen környezet tárgyai:
otthon, iskola, templom.)

MEGISMERTETÉSRE, ELEMZÉSRE AJÁNLOTT MŰALKOTÁSOK
Mezopotámiai pecsétnyomóformák; Szerencsét hozó kék víziló (egyiptomi szobor); Paul
Klee: Parányi mese egy parányi törpéről; Paul Cézanne: Húshagyókedd; Georges Seurat: A
cirkusz; Albrecht Dürer: Virágok; Czóbel Béla: Fiúlabdával; Egry József: Vihar után.

TECHNIKÁK, ANYAGOK
– Ceruza, színes ceruza, filctoll, kréta.
– Vízfestés, ecsettel és ujjal.
– Vegyes technikák: kréta és festék, filctoll és színes ceruza.
– Mintázás agyagból, plasztilinből.
– Tárgy kollázs, konstruálás, anyagalakítás, hajtogatás, vágás (pl. papírból, textilből)
– Nyomatkészítés: levélnyomat, krumpli nyomat, frottázs

2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 55.5 óra
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Témakörök, tartalmak
vizuális nyelv, fogalmak
Egyszerű vonal-, folt-,
színritmusok. Fő- és
mellékszínek
megkülönböztetése. A
formák, színek elrendezése.
Egyensúly, szimmetria,
képi kiemelés. Többféle
vizuális minőség
alkalmazása egy képen
belül (színárnyalatok,
vonalvastagság, szabályos
és szabálytalan, kicsi és
nagy forma).

Vonalfajták (vékonyvastag, egyenes-görbe,
szabályos-szabálytalan
stb.) és a különböző
vonalkarakterek
megjelenítése. Különböző
tónusok, sötétvilágoskontraszt
alkalmazása a formák
kiemeléséhez. A síkbeli
ábrázolás elemei (pont,

Tanulói tevékenység
kreativitás, alkotás
megismerés, befogadás
A zene hangulatának
Az alkotómunkák témáihoz,
kifejezése mozgással,
hangulatához illeszkedő
gesztusokkal, ecsetkezeműalkotások megfigyelése,
léssel és színekkel.
legfontosabb tulajdonságainak,
Történetek, versek, mesék, jellemzőinek összegyűjtése
kitalált dolgok és
(téma, szereplők, anyag, forma,
események vizuális megszín, felület, térhatás,
jelenítése rajzban,
hangulat). A legismertebb
festményben, szoborban.
festészeti műtípusok (pl. portré,
Tér-viszonyok
tájkép) megismerése. A
megfigyelése és
körplasztika és a
alkalmazása, térbeliség
domborműjellemzőinek összeérzékeltetése takarással.
hasonlítása (azonosságok és
Találkozások a Bibliában
különbségek kiemelése).
címmel illusztráció
Megfigyelés templomban.
készítése.
Néhány festmény és
szoboralkotójának és a mű
címének megnevezése.
Élőlények, tárgyak
Tárgyak, anyagok gyűjtése,
ábrázolása közvetlen
megfigyelése, külső
szemlélet és emlékezet
tulajdonságainak
alapján. Valóságtól eltérő, összehasonlítása megadott
furcsa, mesebeli formák,
szempontokalapján (anyag,
bibliai alakok, karikatúra
jellemzőforma és szín,
figurák tervezése. Mimika, változás, átalakulás).
grimasz tanulmányozása,
Karakteres emberi gesztusok
utánzása, megjelenítése,
(testbeszéd, mimika) olvasása
felhasználása az élményés értelmezése. Átélt, elképzelt
feldolgozásban. Vers, mese vagy hallott esemény (vers,
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m
.

vonal, folt, szín). A betű,
mint jel. Képírás.
Titkosírás

Tárgyés
környezetkultú
ra

A tartalom és forma
összhangja. A tárgyak
funkciónak megfelelő
használata.
Funkcionális és díszítő
formálás.
Díszítőminták

főszereplőjének karakteres
kifejezése forma-és
színtúlzásokkal. A
tulajdonságok és a színek.
A sötét-világos foltok
forma-képző,
formakiemelő szerepének
alkalmazása. Egyszerű képi
jelek tervezése (pl.:
tantárgyak jele, bibliai
jelek, saját tulajdonjel).
Tárgyak készítése könnyen
alakítható anyagokból
(papír, textil, természeti
formák). Síkbábok, origami
formák, karácsonyi
füzérek, farsangi álarcok és
díszek, gyöngyfűzés és
egyedi ajándékok készítése.
Csomagolás készítése
mintakövetéssel

mese) vizuális meg-jelenítése.
A hangulat és a mimika közötti
összefüggés megfigyelése.
Egyszerű közlő ábrák,
mindennapi magyarázó rajzok,
jelek értelmezése, megfejtése
(pl. tankönyv ábrái).

Összefüggés keresése a
köznapi és ünnepi tárgyak
formája, színe, díszítése,
anyaga és rendeltetése között.
Tárgyak csoportosítása
megadott szempontok szerint.
Játékok elemzése

MEGISMERTETÉSRE, ELEMZÉSREAJÁNLOTT MŰALKOTÁSOK
Kandinszkij: Panel; Würtz Ádám: Meseillusztráció; Henri Rousseau: A víg tréfamesterek;
Szyksznian Wanda: Lovas kép; Vincent van Gogh: Országút éjjel, Napraforgó; Leonardo
da Vinci: Anghiari csata (részlet); Picasso: Paloma arcképe; Borsos Miklós: Női portré

TECHNIKÁK, ANYAGOK
–
–
–

Ceruza, színes ceruza, golyóstoll, kréta, olajpasztell.
Vízfestés és vegyes technikák.
Formálás agyagból, plasztilinből (pl. mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás,
pecsételés).
– Origami jellegű papírhajtogatás.– Papírvágás, ragasztás.– Dúckészítés, nyomtatás,
nyomhagyás (pl. papír, termés, levél).
– Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, hengerbáb).
– Konstruálás talált tárgyakból (pl. termésekből, dobozokból, textilből).

3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 55.5 óra

K
é
p

Témakörök, tartalmak
vizuális nyelv, fogalmak
Vonal-, folt-, forma- és
színritmusok.
A 12 tagú színkör

Tanulói tevékenység
kreativitás, alkotás
megismerés, befogadás
Az egyéni és közös
Műalkotások, természeti
élmények feldolgozása
látványok megfigyelése,
rajzban, festményben,
leírása, esztétikai
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megismerése és a
színárnyalatok kikeverése.
A színek hangulati hatása.
Kompozíciós megoldások
(szimmetrikus,
középpontos, átlós).
Az anyagok felületének
kifejezése különböző pontés vonalsűrűséggel
(textúra-faktúra).
Mintázás: dombormű és
körplasztika.

plasztikában. Képsorozat
készítése bibliai történetről.
Térbeliséget és
mozgásfázisokat bemutató
tanulmányrajzok készítése
(oldal-, elől-, hátulnézet).
Különböző
vonalminőségek és tónusok
kialakításával változatos
felületek leutánzása,
kitalált minta tervezése.
Gipszlenyomat készítése, a
pozitív és negatív forma.

minőségeinek jellemzése.
Egyes képzőművészeti
műfajok: festészet, szobrászat
és műtípusok jellemzőinek
megbeszélése és kiemelése. A
keresztény népművészet.
Néhány tanult műalkotás
alkotójának és a mű címének
ismerete.
A gipszöntés technikájának
megismerése.
Könyvtárhasználat. Kiállítás,
helytörténeti gyűjtemény
megtekintése.

Egyszerű közlő ábrák
értelmezése és készítése. A
jellemzőnézet és a forma
jele.
A körvonal és a folt. A
forma egyszerűsítése foltra.
A folt mint a felület
betöltésének eszköze.
A befoglaló forma.
k
A képregény rajzolásának
o
jellegzetességei: közelkép,
m
távolkép, időrendiség. A
m
térbeliség megjelenítése
.
síkon. Tömeg-alaprajz
(bibliai témájú).
Tájékozódás az alaprajzon,
jelek olvasása.
Piktogram, felül- és
oldalnézet, formaredukció.
Tárgy- A használati tárgyak külső
és
megjelenése és funkciója
körközti összefüggés.
nyeA tervezés eszköze a vonal.
zetVázolás a befoglaló
kulformától a részletekig.
tú
ra

Egyszerű természeti vagy
mesterséges tárgy
ábrázolása látvány szerint,
majd elöl- és oldalnézetből
(pl. növények, tárgyak)
Élmények, változások,
események ábrázolása
képsorokkal (képregény).
Egyszerű összefüggések
ábrázolása magyarázó
rajzzal. Konkrét útvonal
megrajzolása emlékezetből.
Elképzelt tér ábrázolása
felülnézetből, esetleg
makettjének közös
elkészítése (pl. vár
alaprajza, templom
alaprajza, oldalhajós
rendszer)
Egy elképzelt funkciónak
megfelelő egyszerű tárgy
tervezése.
A tárgyalkotó folyamat
végig vitele az ötlettől a
megvalósításig.
Ünnepi szokások, egyházi
ünnepek tárgyainak
elkészítése.

Különböző tárgyak külső
jegyeinek összehasonlítása, a
tárgyak vizuális jellemzőinek
megállapítása (sík vagy
térforma, áttört vagy
tömbszerű, szögletes vagy
gömbölyű, stb.)
Az esemény sorrendjének
értelmezése fázisrajzok
alapján.
Tájékozódás a lakóhelyen és
környékén. Egyszerű
alaprajzok és térképek
olvasása, értelmezése.
Nagyítás, kicsinyítés, arányok
tanulmányozása
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Formaelemzés: használati
tárgyak, játékok.
Régi és mai tárgyak képen és a
valóságban.
A jelen és a múlt tárgya a
lakóhely jellegzetes építményei
kapcsán (templomok,
Városháza, iskolák, Kossuth
szobor.
A funkcionális, használható
tárgy készítésének szabályai.
Egyszerű tárgyak, ajándékok
készítése egyházi és világi
ünnepekre.

MEGISMERTETÉSRE, ELEMZÉSREAJÁNLOTT MŰALKOTÁSOK
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Ferenczy Noémi: Teremtés, Kalotaszegi világfa; Giotto: Krisztus születése; Michelangelo:
Ádám teremtése, Brüggei Madonna; Fényes Adolf: Testvérek; Ferenczy Károly:
Kődobáló fiúk; Glatz Oszkár: Birkózó fiúk; Picasso: Az első lépések; Leonardo:
Tanulmányrajz a madár repüléséről; Limbourg testvérek: Kalendárium Berry herceg
hóráskönyvéből; Diósgyőri vár; Wágner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása; id. Pieter
Bruegel: Gyermekjátékok.

TECHNIKÁK, ANYAGOK
–
–
–

Ceruza, színes ceruza, filctoll, kréta, golyóstoll
Festés temperával, vízfestékkel. Vegyes technika (kréta, festék). Viaszkarc.
A mintázás újabb technológiai változatai: építéslapokból szabásminták alapján,
díszítés nyomhagyással.
– Különféle tárgy- és anyagnyomatok, kollázs technikák.
– Papírtárgyak, papírmunkák (kivágások, papírmetszetek, mozaik, kollázs).–
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, papír, agyag, talált tárgyak,
termések).
– Ismeretek a megismert műalkotás-technikákról (akvarell, olajfestmény, kő, agyag-,
bronzszobor).
TOVÁBBFEJLESZTÉSI ALAPOK

Az első, második és harmadik évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg kimeneti
követelményeket. Az első három év programjában a vizuáliskultúra tanításának elsőrendű
célja, hogy a tanulókörömmel vegyenek részt az alkotómunkában. Érdeklődéssel,
kíváncsian figyeljen környezetére és a feladatokra, törekedjen élményeit, elképzeléseit
minél érdekesebben és változatosabban megörökíteni! Szívesen kísérletezzen új
technikákkal! Ne végeredmény-centrikusan, hanem folyamatában értékeljük a feladatok
elvégzését!

4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 55.5 óra
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Témakörök, tartalmak
vizuális nyelv, fogalmak
Ellentétek ismerete és
alkalmazása az alkotásban:
színkontraszt,
vonalkontraszt,
tónuskontraszt.
Színkeverés: derítés,
tompítás.
Kiemelés forma- és
színminőséggel, mérettel,
elhelyezéssel, kontraszttal,
vonalvastagsággal.
A színek hangulati hatása.
Kompozíciós eljárások.

Tanulói tevékenység
kreativitás, alkotás
megismerés, befogadás
Képek, látványok,
Műalkotások csoportosítása
események leírása, a leírás különböző szempontok
alapján kép készítése.
alapján.
Élmények, emlékek,
Képzőművészeti alkotások
gondolatok feldolgozása
leírása, a legfontosabb vizuális
közös alkotásokban,
nyelvi, kompozíciós hatás
szoborkompozíció: bibliai értelmezése.
alakok megmintázása.
Egyes képzőművészeti
Adott műalkotás (bibliai
műtípusok jellemzői (tájkép,
témakörben), vagy
vallásos téma, életkép,
festmény dramatikus
történelmi kép, illusztráció,
eljátszása közösen.
csendélet, enteriőr,
Képek, tárgyak jelentéskisplasztika).
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Szimmetria és
asszimmetria.

módosítása formaátírással,
átszínezéssel,
megszemélyesítéssel.

Néhány festmény, grafika és
szobor szerzőjének és a mű
címének ismerete. A
múzeumok szerepe. Az
elérhető közgyűjtemény,
kiállítás megtekintése, a
lakóhely nevezetes szobrainak,
épületeinek megismerése.
V
Egyszerű közlő ábrák
Tervezés a leegyszerűsített Térkifejezési módok: a takarás,
i
értelmezése, készítése. A
formák felhasználásával.
a lejjebb-feljebb helyezés,
z
formák és a színek kifejező A színek hangulati
előtér-háttér. A felülnézet.
u
elrendezése a képmezőben. hatásának alkalmazása az
A formakarakter és a részletek
á
A térbeliség
évszakok bemutatására,
megfigyelése, magyarázó
l
hangsúlyozásának eszköze évszaktündér tervezése,
rajzok, metszetek, nagyított
i
a formakövető tónusozó
napkeleti bölcsek.
részletek és folyamatábrák
s
vonal.
Természet utáni
elemzése.
Fény-árnyék megfigyelése tanulmányok készítése
Az ábra és a látvány
k
és érzékeltetése
természeti formákról.
kapcsolatának elemzése.
o
tónusfokozatokkal.
Csendélet festése.
A színismeretek összefoglaló
m
Formaegyszerűsítés – a
Érdekes faktúrák
áttekintése.
m
forma jele.
kialakítása pontok, vonalak Sík- és térformák jellemzői.
.
A sötét-világos, hidegés foltok segítségével.
meleg színkontrasztok
A fekete-fehér kontrasztra
figyelemfelhívó jellege.
épülő szimmetrikus
Pozitív-negatív forma.
papírkivágás készítése.
Tárgy- Az egyéni stílus jellemzői. Egyéni igényt kielégítő
Köznapi és ünnepi tárgy
és
A rendeltetés, az anyag, a tárgyak készítése.
elemzése, a rendeltetés, az
körforma, a díszítés és a méret Emblémák, piktogramok
anyag, a méret, a forma
nyeösszehasonlítása.
tervezése.
bemutatásával.
zetForma- és színritmus.
Egyszerű tárgy, épület
Az épített környezet és egyes
kulAz épület külső
modellezése (templom,
épülettípusok (pl. lakó- és
tú
kifejezőeszközei: méret,
iskola).
középület) elemzése.
ra
tömeg, tagoltság, anyag,
Álomképszerű jelenet
A népi építészet emlékeinek
hely.
tervezése valóságos és
megismerése.
Homlokzat és alaprajz.
kitalált formák
A helytörténeti gyűjtemények
Illúzió a térábrázolásban.
összekeverésével. Pl. Jézus és a lakóhely múzeumainak
jelenései.
megismerése.
Könyvtárhasználat.

MEGISMERTETÉSRE, ELEMZÉSREAJÁNLOTT MŰALKOTÁSOK
Giuseppe Arcimboldo: Az ősz; id. Pieter Bruegel: Bábel tornya, Tél; Zórád Ernő:
Hegyalja út – Fehérsas tér; Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum; M. C. Escher:
Belvedere; Frans Hals: Dada a gyermekkel; Aba-Novák Vilmos: Álarckészítő; Auguste
Renoir: Krizantémcsokor; Kisalföldi mángorló (Néprajzi Múzeum); Bakonyi cifraszűr
(Néprajzi Múzeum); Albrecht Dürer: Nyúl; Jan Brueghel: A Paradicsom, Perui
totemoszlop.

TECHNIKÁK, ANYAGOK
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– az előző években már tanult technikákon kívül;
– kollázs, fonás, madzagszövés, gyöngyfűzés;
– textil-, drót- és papírplasztikák és tárgykonstrukciók, modellek;
– művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok kapcsán (pl. egyedi rajz,
sokszorosítógrafika, olajfestés, freskó, bronzöntés, kőfaragás, fafaragás, agyagmunka).

KIMENETI KÖVETELMÉNY
Természet utáni tanulmányok készítése: felismeri és elemzi a forma jellemzőit,
halvány vonalakkal felvázolja a tömeget, a térbeli helyzetet jelöli a forma lejjebb-feljebb
helyezésével és a takarásokkal. Néhány tónus alkalmazásával kifejezi a domborodást,
megkülönbözteti a megvilágított és az árnyékos oldalt.
Kompozíciós feladatok: kiemeli egy hallott vagy kitalált történet főszereplőjét, az
ábrázolásban tudja hangsúlyozni mérettel, színnel, elhelyezéssel. A felületalakításban
változatos faktúrákat alkalmaz, többféle technikát ismer.
Színismeret: megnevezi a fő- és mellékszíneket, tudja keletkezésük módját. Ismeri a
12 tagú színkörszíneinek kikeverését 3 főszínből kiindulva.
Tárgykészítés: Ötletes ajándéktárgyakat készít alkalmakra. Képes az elemzett
mindennapi tárgyak, eszközök formája (anyaga, mérete) és funkciója (jelentése) közötti
kapcsolat felismerésére.
Műalkotás-elemzés: a képolvasástól eljutott a tanuló a művészeti élmények árnyaltabb
kifejezéséig. Ismeri a képzőművészet több műtípusát. Felismeri és megnevezi a tanult
műalkotások közül háromnak az alkotóját és címét.
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TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL
1–4. osztály
BEVEZETŐ
Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületre készült kerettanterv célja és feladata
az iskoláknak és a műveltségterületet oktatóknak biztos alapot nyújtani a kisiskolások
személyiségfejlesztését szolgáló feladatok ellátásához.
A kerettanterv fő fejlesztési feladatai
A közvetlen mesterséges környezet megtapasztalása (lakás, iskola, közlekedés).
A saját élményből adódó problémák technikai oldalának felismerése. Technikai érdekességek,
természeti találmányok megfigyelése. Az ember, technika és természet kapcsolatának
felfedezése, megértése.
Információ gyűjtése az alkotó munkához.
Az alkotás folyamatának átélése, tudatos szervezése.
Személyes igények, szükségletek megnevezése.
Az egyéni indíttatású probléma felismerése megfogalmazása.
Gondolati tervek, később vázlatok készítése. A rendeltetésnek, a formának, valamint a
készítési eljárásnak, az anyagnak és a szerkezetnek megfelelő szokásos megoldás
kiválasztása, majd alkalmazása.
Műszaki kommunikáció alapjainak elsajátítása: a terv megjelenítése, szóban, írásban, rajzban,
anyagban, tárgyban.
A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek.
Konstruálás, kivitelezés: tárgyak, modellek, szerkezetek és agrotechnikai eljárások, háztartás
és egészségtani eljárások irányított és önálló megvalósítása.
A rendeltetésnek, az anyagnak és szerkezetnek megfelelő egyszerű megoldás kiválasztása és
elkészítése mintakövetéssel, önállóan.
Az alkotói és befogadói munka során, a következményekért felelős magatartás tanúsítása.
Más véleményének figyelembevétele. Az önellenőrzés fejlesztése.
A legegyszerűbb emberi szükségletek felismerése és a kapcsolódó technikai lehetőségek
belátása, a funkció, forma, anyag, szerkezet, eljárás összefüggéseinek tapasztalati feltárása.
Munkavégzési és tanulási szokások. Gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük. Jó
testtartás.
Elővigyázatosság az anyag-alakításban. Munkahely rendje, tisztasága.
Technológiai rend, térszemlélet kialakítása.
Az anyagalakító, a szerelő- és az építőmunka fázisainak megismerése. A műveleti sorrend
betartása a munka során.
Jártasság az eszköz nélküli anyagalakításban és a legegyszerűbb eszközök használatában.
Gazdálkodás az anyaggal, az energiával, a munkával és az idővel.
Technikai szemléleten alapuló környezettudatos fogyasztói magatartás alakítása.
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Ajánlás
Műveltségi terület:
ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK
Tantárgy: TECNIKA ÉS ÉLETVITEL
Iskolatípus: bármely általánosan képző 1–4. o.
Óraszám
Heti
Éves

1. osztály
1
37

2. osztály
1
37

3. osztály 4. osztály
1
1
37
37

Megvalósítási feltételek:
technika szaktanterem,
4. osztálytól bontott létszámú csoportok (vegyes fiú-lány),
l–4 osztályban tanító főiskolai képesítéssel
Kidolgozási szint: téma
Cél
A nélkülözhetetlenné vált magas szintű technikai környezet (iskola, otthon, háztartás,
közlekedés, szolgáltatás, ipar, mezőgazdaság stb.) színvonala és a következő évtizedekre
várhatóan egyre emelkedő színvonalú és fejlettségű technika indokolja, hogy a ma
iskolásainak ismernie kell a szűkebb és tágabb környezetük technikai összetevőit,
összefüggéseit.
A tantárgy tanításának célja és feladata a tanulók életkorának megfelelő módon, mértékben
és szinten:
– technikai felkészültséget kialakítani,
– felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódásra (múlt, jelen, várható jövő,
térbeli változások),
– megismertetni az ember alkotta környezet legfontosabb jellemzőit,
– bemutatni az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai és etikai értékeket,
– fejleszteni az alkotóképességet, amellyel a közvetlen környezet alakítható,
– a megszerzett ismeretek alapján a tanulók tudatos szemléletévé és magatartásává váljon az
emberi környezet és a természet védelme a technika segítségével,
– kritikus fogyasztói magatartás alakítása, fejlesztése,
– szintetizációs képesség megteremtése,
– a megismertetett emberi tevékenységek, szakmák, életpályák, az átélt alkotások, a technikai
beállítódás egyúttal pályaorientálók legyenek.
Tartalom
A mindennapi életben is hasznos ismereteket, tevékenységeket, a természeti, társadalmi és
humán dimenziókkal rendelkező technikai alapműveltséget, a technikai kultúra fő területeit
közvetíti a műveltségi terület.
Munkakultúra: anyagismeret, anyagmegmunkálás, eszköz, műveletek, alkotás folyamata,
szervezés, gazdaságosság, ergonómia, baleset megelőzés.
Termelési kultúra: anyag, energia, információ (eredete, termelés, elosztás, fogyasztás,
gazdálkodás).
Agrotechnika, élelmiszeripar.
Háztartáskultúra: lakáskultúra, háztartási technológiák, háztartás-gazdaság.
Környezetkultúra: tárgyi környezet, épített környezet, környezet-gazdálkodás.
Közlekedéskultúra: közlekedési szabályok, közlekedési eszközök.
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Gazdálkodási kultúra: áru, piac, termékszerkezet, marketing, reklám, foglalkozási ágak,
pályaorientáció, beruházás, befektetés, költség, haszon.
Fogyasztói kultúra: kereskedelem, termékelemzés, pénzgazdálkodás, takarékosság.
Szabadidős kultúra: művelődés, szórakozás, szórakoztatás, játék.
Információs kultúra: kommunikáció, információs gépek, információs rendszerek.
Követelmény
A kisiskolások (6–l0 éves) előzetes tudása, tapasztalása alapján, a környezetről szerzett
információi segítségével fejlessze, alakítsa, szintetizálja a technikai környezethez kapcsolódó
ismereteit.
Lehetővé tenni, hogy életkoruknak megfelelően tájékozottságot szerezzenek az ember
környezet-alakító tudatos, aktív tevékenységeiről, a technika hasznosságáról,
nélkülözhetetlenségéről, veszélyeiről.
A technikai műveltség alapozását kell elérni:
– a mindennapokban (otthon, iskola, közlekedés) nélkülözhetetlen elemi ismeretek funkciók,
anyagok jellemzői, működési elv, szerkezet stb.) és gyakorlati tevékenységek (tervezés,
szervezés, építés, eszközhasználat, szerelés, alakítás, gazdaságosság, stb.) közvetítésével;
– a műszaki kommunikáció, a magatartási szokások formálásával;
– a technikai alkotásvágy, alkotóképesség, a manipulatív képességek, a technikai kötődések,
érdeklődések, a pályaismeret fejlesztésével.

Fejlesztési követelmények
Feladatok és tevékenységformák
A szükségletek és lehetőségek fölismerése
A tervezési és technológiai tevékenységek szükségességének, lehetőségeinek felismerése az
otthoni, az iskolai, a közösségi, a szabadidős az üzleti élet, az ipari és mezőgazdasági
tevékenységek tanulmányozásával.
Tervezés
Részletes tervek elkészítése, az ehhez szükséges elméleti alapok átgondolása és ezek alapján
reális, megfelelő és megvalósítható terv kidolgozása.
A munka megszervezése és kivitelezése
Egyszerű tárgyak, szerkezetek berendezések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni
kivitelezése. A szükséges források, és folyamatok ismerete és gyakorlott használata.
Készségek fejlesztése
A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és
munkafázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab,
működés) együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd- és kifejezőkészségét.
A rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki
ábrázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a
számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a
manuális készséget fejleszti.
Képességek fejlesztése
A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elkészítése
és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, döntési,
elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mellett növeli a
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kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a jó térlátást, a
tájékozódást a térben és a síkon.
Az értékelés segít a kritikus önértékelés és mások helyes megítélésének képességét kiformálni
és rászoktat az ellenőrzés igénylésére.
Taneszközök: olló, kés, tű, fonal, textil, hurkapálcika, technikacsomag, ragasztó, színes
lapok, építőelem-készlet, szerelőkészlet, csiszolóvászon, applikációs képek, vonalzó.
1. osztályban szöveges értékelés, későbbiekben osztályzat.
Alkalmazzuk az értékelés különböző módjait: tanító, önértékelés, egymás munkájának
értékelése.
Részei
Technika és életvitel l. osztály
Technika és életvitel 2. osztály
Technika és életvitel 3. osztály
Technika és életvitel 4. osztály
Értékelés
A tanulók munkájának értékelésére használhatók a tantárgy sajátosságaiból adódóan:
– a tanult ismeretek alkalmazása,
– szakkifejezések használata,
– a munkadarab vagy modell megfelel-e a funkciójának,
–a munkadarab vagy modell kivitele, esztétikussága,
– a műszaki rajzi feladatok szabványossága,
– a munkahely rendje, a munkaszokások,
– a tanulók aktivitása, figyelme, kreativitása, önértékelése.
Az értékelésnek át kell szőnie az oktatási folyamat minden mozzanatát, sikerélményt
biztosítónak, személyiségfejlesztőnek kell lennie.
Értékelés módjai: metakommunikáció, szóbeli, pontozás, érdemjegy
Jeles:
tananyag, követelmények 90–100%-át teljesítő.
Jó:
a tananyag, követelmények 75–90%-át birtokló.
Közepes:
a tananyag és a követelmények 50–75%-át teljesítő.
Elégséges:
a tananyag és a követelmények 30–50%-át teljesítő.
Feltételek
Tanterem biztosítása a manuális tevékenységekre alkalmas berendezéssel (padok,
munkaasztalok, ülőhelyek).
Alapvető szerszámkészlet (papír-, fa-, fém-, műanyag-, textil-munkához).
Építőkészlet, szerelőkészlet. Háztartástechnikai eszközök. Anyagalakításhoz alapanyagok.
Iskolai költségvetésből 0,05% anyagra és eszközfejlesztésre.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
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egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
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4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
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9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
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A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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1. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Cél
A 6-7 éves gyermek szintjén tapasztalati úton megismertetni környezetének anyagaival, azok
tulajdonságaival.
Az anyagok tulajdonságai, alakíthatósága, a tulajdonság
és felhasználás közötti összefüggések megláttatása. Egyszerű anyagalakítási módok
elsajátítása.
Szemmérték, számolási készség, megfigyelőképesség fejlesztése.
Rajzi algoritmusok, munkamenet értése, olvasása.
Tájékozódás rajzolvasás alapján.
Helyes munkaszokások, munkarend kialakítása.
Kulturális örökségeink jellemző tárgyi, jelképi sajátosságainak ápolása.
Megismertetni a lakóhely gyalogos közlekedési rendjével, közlekedési jelzésekkel, táblákkal.
Egyszerű háztartási tevékenységek elvégzése (terítés, szobanövény ápolás). Tudatosítani,
hogy a környezetünk berendezései, tárgyai az emberi munka eredményei.
Tartalom
Anyagok és alakításuk: képlékeny anyagok felismerése, alakítása, felhasználása.
Lágy papír tulajdonságai, fajtái, alakítása.
Fa és a természet kincseinek megismerése, hurkapálca alakítása.
Zsineg, fonal, szálas anyagok tulajdonságainak tapasztalása, felhasználásuk.
Építés építőkészletből. Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok.
Helyes testtartás, tisztálkodás, a kézmosás kötelező alakalmai, kulturált étkezés.
A gyalogos közlekedés jellemzői és szabályai.
Tárgyalakítás jeles napokra, ünnepnapokra.

Követelmény
Különböztesse meg a tanuló a természetes és emberi alkotással létrehozott tereket, formákat,
Személyes igényeit, szükségleteit tudja megnevezni, a megvalósításában legyenek ötletei.
Rendelkezzen alapvető tervezési jártassággal algoritmus alapján. A természetben és
környezetében található lapszerű, vonalszerű anyagot tudja összehasonlítani érzékelhető
tulajdonságaik alapján.
Tapasztalatai alapján válogassa szét milyen célra, miért, milyen feltételek mellett, milyen
műveletek során, milyen eszközökkel lehet a megismert anyagot felhasználni.
Fokozott önállósággal készítsenek egyszerű játékokat, hasznos tárgyat, ajándékot.
Vigyázzon munkahelyének rendjére, öltözete tisztaságára.
Biztonsággal közlekedjen járdán és úttesten, ismerje a forgalomirányítás jelzéseit.
Részei
Anyagok és alakításuk 1.
Épített szerelt modellek 1.
Jeles napok 1.
Életvitel-háztartás 1.
Közlekedés 1.
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Feltételek
Első technikakönyvem tanulói segédlet
Építődoboz tanulói segédlet
Szerelőkészlet tanulói segédlet
(fémépítő, legó)

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 1.
Időkeret: 13 óra
Cél
A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati
megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok
(alakítás, formálás) elsajátítása.
Mikro manipulációs koordinációk (két kéz összerendezettsége) fejlesztése.
Elemi munkaszokások alakítása (helyes testtartás, rend, pontosság, balesetvédelem).
Esztétikus munka örömének, értékének kialakítása.
Tartalom
Képlékeny anyagok fajtái, tulajdonságaik (lágy, puha, nyújtható stb.), alakításuk,
felhasználásuk.
A papír tulajdonságai (vékony, vastag, négyzet, téglalap, kör, sima, érdes, rostos, lapszerű,
lágy, kemény, hajlítható, téphető), fajtái, darabolása (tépéssel, nyírással), hajtogatás (felező és
átlóhajtogatás), alakítás (tépés, sodrás stb.), szerelés ragasztással.
A hurkapálca tulajdonságai (hajlítható, törhető, rugalmas, rugalmatlan) felhasználása,
darabolása
(tördeléssel, késsel), szerelése. A zsineg, fonal tulajdonságainak érzékelése tapasztalással,
kötözésük, csomózásuk, felhasználhatóságuk. Kézműves szakmák azonosítása.
Követelmény
Különböztesse meg környezetük természetes és mesterséges anyagait, azok alapvető
tulajdonságait.
Tudja párosítani környezetének tárgyait és azok anyagait.
Alakuljanak ki az elemi munkavégzéshez szükséges alapvető ideg-izom koordinációk.
Ismerjék meg a képlékeny anyagok lényeges tulajdonságait, felhasználásuk gazdaságos
módjait.
Ismerjen meg a környezetében található lapszerű anyagokat. Tapasztaljon a papírból készült
tárgyak alakjáról, méretéről, felületéről érzékelhető tulajdonságokat.
Tudja, hogy milyen célra és miért lehet a papírt felhasználni.
Fejlődjenek jártasságaik a lágy papír darabolásában, hajtogatásában, alakításában,
ragasztásban, az olló balesetmentes használatában.
Értékelje, hogy a fa a természet kincse. Ismerje a hurkapálca megmunkálási tulajdonságait.
Tudjon hurkapálcát darabolni tördeléssel és/vagy késsel, hurka-pálcát csiszolni, szerelni.
Ismerje fel a természetben és a környezetében található vonalszerű anyagokat.
Szerezzen tapasztalatokat ezek felhasználásáról, jellemző tulajdonságok szerinti
szétválogatásukról, összehasonlítási módjukról. Tudjon csomót és csokrot kötni.
Értékelés
Nagyon jó
Jól tudja használni az eszközöket.
A munkafolyamatot el tudja mondani.
Tud gyurmát formázni, papírt hajtogatni és csomót kötni.
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A munkája pontos, tiszta és tetszetős
Jó
Tudja használni az eszközöket.
A tankönyv ábrái, táblai algoritmus alapján el tudja mondani a műveleti sorrendet.
Tud legalább 2-3 modellt/munkadarabot agyagból formázni, papírból hajtogatni.
Munkája pontos, tiszta.
Megfelelő
Segítséggel tudja használni az eszközöket.
Tanítói segítséggel meg tudja határozni a munkafolyamat sorrendjét.
Segítséggel tud anyagot alakítani, szerelni.
Munkája tiszta.

ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK
Időkeret: 5 óra
Cél
Tájékozódás az új iskolai környezetükben.
A természetes és az ember által alkotott tárgyak, terek elkülönítése, összehasonlítása. A
tárgyak egyszerű elemzési készségének kialakítása.
Alapvető műszaki információk értése, olvasása, térérzékelés fejlesztése.
Alakrajz, körvonalrajz közti különbség meglátása.
Összefüggések keresése a tárgyak funkciója, anyaga, alakja, méretei között. Alakfelismerés,
arányok mérlegelése. Adott időre elvégzett esztétikus munka örömének, értékének kialakítása.
Felelősségérzet alakítása, fejlesztése a környezetért (iskola, otthon).
Tartalom
Ismerkedés az építőelemekkel. Elemcsaládok kirakása. Néhány elemből álló alakzat, modell
kirakása.
Szerkezetek összeállítása minta, rajz, fénykép alapján.
Tetszés szerinti elemszámú alakzatok, építmények kirakása, felépítése egyéni ötletek,
elképzelések alapján.
Ismerkedés a szerelőelemekkel. Szerelőelemek felismerése az iskolai tárgyakon, rajzról,
modellről.
Egyszerű modellek konstruálása szerelőelemekből: oldható kötések létrehozása
(csavarozással, fém-gyűrűvel, gumigyűrűvel). A szerelés elemeinek, eszközeinek,
szerszámainak balesetmentes használata, elrendezése.
Követelmény
Szerezzen tapasztalatot arról, hogyan lehet az építőelemeket szétválogatni, adott feladathoz,
probléma megoldásához megfelelő elemeket kiválogatni.
Legyen jártas építőelemek pontos egymáshoz és egymásra illesztésében, egyszerű modell
megépítésére saját elképzelés alapján.
Ismerjék fel a csavarral történő szerelést környezetükben, a szerelés szerszámait (csavarhúzó,
villáskulcs) és az oldható kötőelemeket (csavar, csavaranya, fémgyűrű, gumigyűrű).
Szerezzen tapasztalatot adott feladat és probléma megoldása során alkatrészek megfelelő
egymáshoz illesztésében, csavarozásában, a szerelőelemek laza és szoros összeszerelésében
(az erőkifejtés mértékében), utánzással (algoritmus alapján).
Értékelés
Nagyon jó
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Jól tudja használni az eszközöket.
Tud építő és szerelőelemekből egyszerű alakzatot, szerkezetet önállóan építeni.
A munkája pontos.
Jó
Tudja használni az eszközöket. Minta vagy rajz alapján tud konstruálni.
Megfelelő
Segítséggel tudja használni az eszközeit.
Segítséggel tud szerelni.

JELES NAPOK 1.
Időkeret: 6 óra
Cél
A családi és a közösségi együttélés érzelmi és tartalmi erősítése.
Kulturális örökségeink jellemző sajátosságainak ápolása.
A tanult ismeretek és tevékenységek szintetizálása egy ünnepi funkcióra.
Tartalom
Mikulás – agyag, gyurma, papír felhasználása.
Karácsony – természetes anyagok, papír (láncfigurák, ablakdíszek, fenyődíszek).
Farsang – papír, textil, agyag (jelmezkészítés).
Nemzeti ünnep – fonal, szalag (masni, zászló).
Húsvét – fonal, textil (tojástartó).
Anyák napja – fonal, textil, papír, természeti anyag (ajándék).
Ajándéktárgyak készítése egyházi ünnepekre.
Követelmény
Ismerje meg az ünnepekhez fűződő népi hagyományokat, az ünnep-napok jelképeit, az
ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait
Tudja a már megismert anyagokat felhasználni az ünnepi készülődésben.
Értékelés
Nagyon jó
Ismeri az ünnepekhez fűződő tevékenységeket.
A megismert anyagokat fel tudja használni önállóan egyszerű jelképek készítésében.
Jó
Ismeri az ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket.
Kevés segítséggel képes adott funkcióra tárgyat, díszt készíteni.
Megfelelő:
Tanítói irányítással, segítséggel tud egyszerű ünnepi jelképet készíteni.

ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 1.
Időkeret: 9 óra
Cél
Személyes higiénia iránti igény megalapozása, fejlesztése. Felismertetni, hogy az otthon, a
lakás, berendezési tárgyai, a ruházat a személyes holmi tudatos emberi tevékenység
eredményei.
Életkoruknak megfelelően vegyenek részt a családi munkamegosztásban.
Megismertetni a kulturált étkezés szokásait.
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Figyelem felkeltése az egészséges táplálkozás alapjaira.
Egyszerű eszközök előnyeinek és veszélyeinek feltárása.
Tartalom
Tisztálkodás kötelező alkalmai. Munkahely tisztántartása. Helyes testtartás.
Táplálkozási szokások (étkezési rend). Terítés.
Egészséges és kulturált étkezés.
Otthonunk elrendezése (szobám).
Munkamegosztás a családban.
Lakás növényeinek (állatainknak) ápolása, ezek technikai eszközei.
Követelmény
Az egészségmegőrzés alapvető szokásainak belátása, betartása. A higiéniás szokások
alkalmazása.
Étkezési szokások következményeinek mérlegelése.
Tudja párosítani környezetének tárgyait és azok anyagait. Fogalmazza meg, hogy ezek milyen
emberi igényeket elégítenek ki.
Személyes holmik megbecsülése.
A szobai növényápolás szükségessége, gyakorlati alkalmazása.
A tisztaság hiányából eredő hátrányok felsorolása.
Értékelés
Életkori sajátosságainak megfelelően tudja megnevezni, felsorolni az otthon használati
tárgyait, eszközeit. Az anyagalakítással párhuzamosan értékeljük a háztartási funkcióra
készített egyszerű tárgyak kivitelezését (pohár, poháralátét).

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 1.
Időkeret: 4 óra
Cél
A gyalogos közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási
gyakoroltatása.
Gyalogos közlekedés veszélyhelyzeteinek tudatosítása.

szokások

kialakítása,

Tartalom
Jelzőtáblák. Gyalogos, úttest, járda, járdaszegély, gyalogátkelő.
A gyalogos közlekedés szabályai, gyalogosra vonatkozó tilalmak.
Közlekedés városban, falun.
Veszélyhelyzetek (parkoló járművek közti átkelés).
Követelmény
Különböztessék meg a gyalogos közlekedést irányító forgalmi jelzéseket.
Tudjanak az úttesten biztonságosan átkelni forgalomirányítás nélkül, rendőri karjelzésnél,
jelzőlámpás irányításnál.
Hasonlítsa össze a falusi és a városi közlekedés jellemzőit.
Értékelés
A helyes és helytelen magatartási szokások megkülönböztetése alapján.
A forgalomirányítási jelzések ismerete, gyakorlati alkalmazása.
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Fogalmak
Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk alak, alakíthatóság, alaprajz, becslés, hosszúság,
keménység, képlékenység, körvonal, magasság, mélység, méret, puhaság, simaság, szélesség,
szilárdság, távolság, természetes és mesterséges anyagok, terv, törékenység
Közlekedési ismeretek gyalogos közlekedés, jel, jelzés, jelzőlámpa, közlekedés,
közlekedési szabályok, tömegközlekedés

2. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Cél
Fejleszteni a tanulók technikai szemléletét, problémamegoldó gondolkodását, kritikai érzékét,
a modell és valóság viszonyának elemzését, a technika iránti érdeklődését.
Lehetőséget adni a tanulóknak játék, használati tárgy, ajándék tervezésére, készítésére, egyéni
kezdeményezésekre, az alkotó (konstruáló) munka sikerének, örömének biztosítására. Ezekkel
együtt megismertetni egyszerű anyagvizsgálatokat, amelyek a terveik megvalósításához, a
tudatos anyagválasztást teszik lehetővé.
A természet tiszteletére, megbecsülésére buzdítás.
Önkiszolgálásra, egyszerű háztartási tevékenységek elvégzésére szoktatás.
Egymás munkájának megbecsülésére, segítésére nevelni a tanulókat.
Közlekedéssel kapcsolatos helyes ismeretek és magatartási szokások kialakítása a gyalogos
közlekedésben, tömegközlekedésben.
Tartalom
Anyagok és alakításuk: Képlékeny anyagok tulajdonságai, alakításuk, felhasználásuk.
Papírmunkák: lágy papírok csoportosítása felhasználásuk alapján, lágy papírok darabolása,
hajtogatása, szerelése.
Fa és a természet kincsei: természeti anyagok, vékony lécek, pálcák darabolása, alakítása,
felhasználásuk.
Fonal és textil: anyagok vizsgálata, darabolása, alapöltések fajtái és alkalmazásuk.
Épített és szerelt modellek
Elemek, elemcsaládok. Méretarányok.
Összetett alakzatok szerkezetek összeállítása építőelemekből, dobozokból.
Szerelőelemekkel végzett gyakorlatok. Rögzítés.
Jeles napok
Népi hagyományok. Tárgykultúra. Ajándékok.
Életvitel-Háztartás
A lakás belső terei. Bútoraink.
Munkamegosztás a családban.
Közlekedési ismeretek
Gyalogos közlekedés. Közlekedés járműveken.
Követelmény
Térérzékelés, konstruáló képesség fejlesztése.
Többféle megoldás keresése a tervezésben. Méretarányok megfigyelése és alkalmazása.
Lényeges és lényegtelen ismérvek szétválasztása.
Játéktárgyak kialakítása, elkészítése egyre nagyobb önállósággal.
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Összefüggések felfedezése tárgyak funkciója és anyagi tulajdonságaik között. Az anyagokhoz
és a készítendő munkadarabhoz megfelelő művelet tervezése, munkaeszköz megválasztása.
Feladattudat fejlesztése. Veszélytudat kialakítása
(a járművek használatával kapcsolatos veszélyhelyzetek ismerete).
Részei
Anyagok és alakításuk 2.
Épített és szerelt modellek 2.
Jeles napok 2.
Életvitel–Háztartás 2.
Közlekedési ismeretek 2.
Feltételek
Második technikakönyvem tanulói segédlet
Építődoboz tanulói segédlet
Szerelőkészlet tanulói segédlet

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 2.
Időkeret: 16 óra
Cél
Az anyagok és alakításuk közben a természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok
tulajdonságinak tapasztalati úton, anyagvizsgálattal történő megismerése, okok és
összefüggések keresése.
Különböző formák, alakok, arányok felismerése.
Gazdaságos anyagfelhasználás.
A technika és környezet kapcsolatának felfedezése, értékelése.
Egyszerű modellek építésével az absztrakciós képesség fejlesztése.
Tartalom
Képlékeny anyagok
– vizsgálata (megpuhul, kenődik képlékenység),
– alakítása (gyúrás, gömbölyítés, hengerítés, sodrás, kúposítás, lapítás, mélyítés) alapanyag,
termék
Papír
– anyagvizsgálat (nedvszívó képesség), miből készülhet
– csoportosítása felhasználásuk alapján
– előrajzolás eszközei (alaklemez használata)
– daraboló műveletek és szerszámai
– alakító műveletek (gömbölyítés, redőzés,
hajtogatás: felező, átló, szegély-hajtogatás, zsebkendőhajtás, szalvéta hajtás),
– szerelő műveletek anyagai, eszközei (ragasztás)
Természet kincseiből készült termékek vizsgálata (háncs, vessző, faág, kukoricaszár, vékony
lécek), egyszerű munkadarab tervezése, készítése
– darabolás,
– alakítás (csiszolással, késsel),
– szerelés (ragasztással, kötözéssel).
Fonalak és textíliák érzékszervi összehasonlítása, felhasználásuk, egyszerű öltések, fonás.
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Követelmény
Az anyagok tulajdonsága, alakíthatósága és felhasználása közti kapcsolatok ismerete. A
megmunkálás során végzett műveletek sorrendjének, a használt eszközök, az anyagok
megmunkálásához kötődő mesterségek megnevezése.
Elemezze környezetének papírból, képlékeny anyagokból, fából, fonalból készült tárgyait,
azok funkcióját, tulajdonságait, felhasználásuk gazdaságos módjait (környezeti hatásait).
Tudjon kézzel, egyszerű eszközökkel lágy anyagból egyszerű formát alakítani; papírt
darabolni (nyírással, tépéssel), alaklemez használatával előrajzolni, alakítani hajtogatással
(felező-, átló- és szegélyhajtogatás), formázni (gömbölyítéssel, redőzéssel, sodrással), szerelni
(pont- és foltragasztás); cérnát tűbe fűzni, egyszerű öltésekkel fonalat vezetni, csomót és
csokrot kötni; hurkapálcát és vékony lécet darabolni (tördeléssel, késsel), csiszolni, faragni,
szerelni; a gyalogos közlekedés szabályait alkalmazni, a tömegközlekedési eszközöket
használni; a családi munka-megosztásba besegíteni (portalanítás, takarítás, növény-ápolás,
terítés).
Legyen képes tárgyak (játék, használati tárgy, báb stb.) tervezésére, kivitelezésére
csoportosan, önállóan.
Értékelés
Kiemelt szempontok:
– tud-e a tanuló önállóan (kis segítséggel) segítséggel a megismert anyagok közül
tulajdonságaik alapján választani; anyagot alakítani, szerelni?
– ismeri-e a műveleti sorrendeket, a használatos eszközöket?
– terveit szóban ki tudja-e fejezni?
– munkáját tudja-e értékelni?

ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK
Időkeret: 5 óra
Cél
Fejleszteni a tanulók technikai szemléletét a modell és a valóság viszonyának elemzésével.
Fejlődjenek manuális képességeik egyszerű szerkezetek kialakításában. Statikus
egyensúlyozás, erőszabályozó képesség fejlesztése.
Tartalom
Építőelemek felhasználásával minta, rajz, fénykép alapján összetettebb alakzatok,
szerkezetek, össze-állítása. Nagyítás, kicsinyítés megfigyelése.
Konstruálás egyéni elképzelések alapján próbálgatással.
Az összeállított modellek (szerkezetek) részei közti kapcsolatok (illeszkedés, támasztás,
áthidalás, határolás) vizsgálata és alkalmazása egyéni konstrukciók elkészítésében. Rögzítés –
helyhez és helyzethez – a technikában, merevítés, egyszerű rácsos szerkezetek szerelése
önállóan és társakkal.
A szerkezeti elemek gondos rögzítésének jelentősége.
Követelmény
Ismerje
– az illeszkedik, támaszt, támaszkodik, összeköt, áthidal, határol, tart, tartott technikai összefüggéseket az építőelemekből összeállított szerkezetekben.
– a kicsinyítés, nagyítás fogalmát.
Tudja
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– megnevezni a környezetében található (otthon, iskola, utca, játszótér stb.) rögzítési
módokat.
– az elmozdulások megakadályozását elősegítő rögzítést, helyhez és helyzethez rögzítés
jellemzőit.
Legyenek jártasak adott egyszerű modellek utánzással történő összeállításában, az
összeállított modellek kapcsolatainak feltárásában, elemzésében, annak mérlegelésében, hogy
egy-egy elemet melyik másikkal lehet helyettesíteni.
Képes legyen összetettebb modellek felépítésére egyéni elképzelés alapján.
Értékelés
Ismeri-e
– az építőkészlet, szerelőkészlet elemeinek, elemcsaládjainak nevét?
– a térbeli építés alapelveit, gyakorlatát?
– a kicsinyítés, nagyítás közti különbségeket?
Tud-e megnevezni környezetében megtalálható rögzítési módokat?
Képes-e egyszerű modell felépítésére egyéni elképzelés alapján?

JELES NAPOK 2.
Időkeret: 6 óra
Cél
A családi és a közösségi együttélés érzelmi és tartalmi erősítése.
Kulturális örökségeink jellemző sajátosságainak ápolása.
A tanult ismeretek és tevékenységek szintetizálása egy ünnepi funkcióra.
Tartalom
Mikulás – papír, textil, ezek közös alkalmazása.
Karácsony – természetes anyagok, papír (asztaldísz, ültető kártya, fenyődíszek).
Farsang – papír, textil, agyag, (álarc, jelmez).
Nemzeti ünnep – fonal, szalag, zsinór (háromszínű zsinórfonás).
Húsvét – fonal, textil, (húsvéti fa).
Anyák napja – fonal, textil papír, természeti anyag (ajándék).
Ajándéktárgyak készítése állami és egyházi ünnepekre.
Követelmény
Ismerje meg
– az ünnepekhez fűződő népi hagyományokat.
– az ünnepnapok jelképeit.
– az ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait.
Tudja a már megismert anyagokat felhasználni az ünnepi készülődésben.
Értékelés
Ismeri-e a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket?
Tud-e a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani?
Képes-e terveinek megfelelően anyagot alakítani?
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ÉLETVITEL-HÁZTARTÁS 2.
Időkeret: 5 óra
Cél
A közvetlen környezet megfigyeltetése, annak gondozása, megbecsülése. A család szerepének
erősítése.
Az egymásért végzett tevékenység erősíti a felelősségtudatot és fejleszti az egymásrautaltság
érzését.
Kialakítani és fejleszteni a környezetkultúra és tárgykultúra alapjait, szokásait.
Egészséges életvitelre, életmódra szoktatni.
Tartalom
A lakás belső terei.
Bababútorok építése.
Házi munkák fajtái. Munkamegosztás a családban.
Szolgáltató helyek lakóhelyünkön.
Ünnepi terítés.
Követelmény
Ismerjék meg
– otthonuk nélkülözhetetlen lakberendezési tárgyait, azok anyagait, méreteiket,
– a háztartási munkaformákat,
– a takarítás műveleteit, eszközeit, gépeit, anyagait,
– a háztartási balesetek forrását,
– növények ápolását (portalanítás),
– alapvető tisztasági szokásokat.
Tudjanak egyszerű ajándékot készíteni, azt alkalomhoz illően becsomagolni.
Értékelés
A lakás belső tereinek megnevezése (funkciójuk szerint).
Legalább 4-5 lakberendezési tárgy felsorolása, funkciójuk megnevezése.
Háztartási munkák megnevezése (3-4).
Portalanítás eszközeinek megnevezése (anyaguk, tulajdonságaik).

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 2.
Időkeret: 5. óra
Cél
Felkészíteni a tanulót a baleset-mentes, kulturált közlekedésre, a közlekedési szokások, illemszabályok és előírások betartására, közlekedési veszélyhelyzetek elkerülésére.
Tartalom
Közlekedés – útjelző táblák készítése (terepasztal).
Gyalogos közlekedés gyakorlása.
Közlekedés járművekkel, tömegközlekedés.
Követelmény
Ismerje a tájékoztató, utasító, veszélyt jelző, tiltó közlekedési jelzőtáblák jellegzetes alakját,
színét.
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Teljes biztonsággal közlekedjen gyalogosként, ismerve a gyalogos közlekedés
veszélyhelyzeteit.
Legyen képes megfogalmazni a tömegközlekedési eszközök használatához szükséges
tennivalókat (jegyváltás-kezelés, bérlet, megálló stb.), a tömeg-közlekedési eszközön
alkalmazott illemszabályokat.
Értékelés
Tudja összehasonlítani alakjuk és színük szerint a közlekedési jelzőtáblákat, gyalogosok
közlekedési helyzeteit elemezni terepasztalon, kép alapján, leginkább a gyakorlatban.
Fogalmak
Ember és környezete lakóhely, lakótér, mesterséges környezet, természetes környezet
Anyagok megmunkálásuk és felhasználásuk alapanyag, anyag-átalakítás, anyagtakarékosság,
anyagvizsgálat, nyersanyag, termék
Tervezés, építés alak, alaprajz, körvonalrajz, látszati rajz, méret, vázlatrajz
Közlekedési ismeretek átjáró, biztonsági sáv, fénysorompó, forgalomirányítás, jelzőlámpa,
jelzőtábla, közlekedési eszköz, mozgólépcső, sorompó
Háztartástan, életvitel háztartás, ruházkodás, szolgáltatás, takarékosság

A továbbhaladás feltételei
Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér). Az anyagok
tanult tulajdonságainak ismerete. Az elvégzendő munkákhoz szükséges és eszközök
szerszámok biztos, balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek
helyes alkalmazása. Egyszerű tervezés és építés. A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások
megismerése és elmesélése.

3. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Cél
Megláttatni az ember szerepét a házak, lakások, otthonok kialakításában. A korszerű
lakásfelosztás megfigyeltetése. Rámutatni a technika hasznára otthonunkban, ez milyen
társadalmi, emberi, technikai fejlődés eredménye. Neveljünk a technikai vívmányok
megbecsülésére, környezet-harmonikus használatukra. A tanulók tervező, kivitelező
képességeit, kreativitását, technikai problémamegoldó képességeit fejleszteni.
Ösztönözni a környezetbarát anyagok felhasználására, a hulladék újrahasznosítására.
A műszaki rajz alapjainak oktatásával elősegíteni a tervezőképesség, a műszaki
kommunikáció fejlesztését.
Tartalom
Papír a környezetünkben: lágy papír, karton, papírlemez tulajdonságainak ismerete,
felhasználásuk, alakításuk.
Fonal és textil: az anyagtulajdonság változtathatósága, vizsgálata. Kézi varrás alapöltése.
Ismerkedés a templom textiljeivel (miseruha, oltárterítők).
Fából készíthető szerkezetek összeállítása. A fa feldolgozása és felhasználása otthon, iparban,
művészetben.
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Természetes anyagok, vékony pálcák, lécek tulajdonságainak vizsgálata, alakításuk adott
funkcióra.
Fémek a környezetünkben.
Lágy alumínium huzal tulajdonságai, alakíthatósága, egyszerű tárgy formálása.
Rajzolvasási, műszaki rajz készítési gyakorlatok.
Vetületi ábrák származtatása.
Modellalkotások építő- és szerelőkészletekkel, szerkezetek, modellek, valóság elemzése.
Jeles napokra komplex munka-darabok, modellek tervezése, kivitelezése, a tanultak
alkalmazása, gyakorlása.
Házak, lakások, otthonok. Lakás elrendezése, otthon a lakásban.
Tárgyak, korszerű eszközök otthonunkban. Étkezési szokások.
Egészségmegőrzés. Szolgáltatások.
Közlekedési eszközök csoportosítása. A közlekedés irányítása. Közúti közlekedés gyakorlása.
Követelmény
Készítsenek egyszerű, jól használható terveket gyakorlati tevékenységükhöz.
Tervezőmunkájukban mérlegeljék a feltételrendszert és annak megfelelően válasszák a
legjobb megoldást.
Váljanak képessé a tanulók arra, hogy egyre nagyobb önállósággal hozzanak létre egyszerű
tárgyakat, modelleket, játékokat.
Rendelkezzenek a személyes higiénia iránti igénnyel, begyakorlott munkaszokásokkal.
Ismerjék meg környezetük (otthon, közlekedés, játszótér stb.) összetettségét, részeiket, a
részek kapcsolódását.
Részei
Anyagok és alakítás 3.
Épített és szerelt modellek 3.
Jeles napok 3.
Háztartási ismeretek 3.
Közlekedési ismeretek 3.
Feltételek:
Harmadik technikakönyvem tanulói segédlet
Építődoboz tanulói segédlet
Szerelőkészlet tanulói segédlet

ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK 3.
Időkeret: 13 óra
Cél
Saját tapasztalatival, élményeinek elemzésével, modellezési gyakorlattal megismertetni a
házépítés vázlatos történetét, a lakásbelsők, a közlekedés, változását, változatosságát. A
változás okainak megértése: az emberek igényének, életmódjainak módosulása, az anyagok,
eszközök, technológiák fejlődése, korszerűsödése a technika hatására.
Hasznos, játékos tárgyak készítése közben megtanítani a műszaki rajz alapjait, mint a tervezés
lényeges részét.
Ésszerű fogyasztói magatartásra, takarékosságra (energia, idő, pénz, anyag stb.) nevelés.
Életkorának, fejlettségi szintjének megfelelően alakuljanak manuális képességei.
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Tartalom
A papír otthonunkban: a lágy papír, karton, lemez érzékszervi össze-hasonlítása (téphetőség,
hajlékonyság, vastagság, rugalmasság, felületi tulajdonságok stb. szerint) és sorba rendezése.
Fonal és textil: fonalak és textíliák szerkezetének megfigyelése. Fonal sodrása. Fonal és
szövet közti azonosságok, különbségek.
Fából készíthető szerkezetek összeállítása: elképzelés, tervvázlat, mérés, jelölés az anyagon,
megmunkálás, összeszerelés, kipróbálás. A fa feldolgozása és felhasználása otthon, iparban,
művészetben.
Fémek a környezetünkben: lágy alumíniumhuzal darabolása, alakítása. Anyagvizsgálat.
Követelmény
Ismerje meg és tudja a munka tervezésének főbb fázisait, a műszaki rajz szabványosított jeleit,
vonal-fajtákat, a méretmegadás elemeit (méretvonalat, méretsegédvonalat, méretnyilat,
méretszámot), a vetületi ábrázolás elvét; a lágy papírok, kartonok, lemezek jellegzetes
tulajdonságai és a felhasználhatóságuk közti kapcsolatot; a textíliák nevét (fonal és szövet
közti különbséget), a kézi varrás eszközeit; a fát mint a környezetének egyik lényeges
természetes anyagát; az alumíniumhuzal és –szalag jellegzetes tulajdonságait,
felhasználhatóságát, legalapvetőbb megmunkálási módokat, szerszámokat.
Legyen képes a rajzeszközöket használni; egyszerű rajzokat olvasni; kartont, lemezt karcolni,
hajlítani, szerelni; textíliát darabolni, egyszerű öltésekkel varrni, díszíteni; kést
balesetmentesen használni, fát szerelni kötözéssel és szegezéssel.
Értékelés
A tervező munkájában a műszaki rajzi ismeretek alkalmazása, a rajzok szabványossága,
pontossága, tisztasága, rajzolvasási képesség.
A készített munkadarabok, modellek megfelelnek-e a funkciójuknak?
A munkadarabok és modellek kivitelezése.
Önálló műveleti sorrend megállapítása, eszközválasztás a papír, fonal és textilmunkáknál.

ÉPÍTETT ÉS SZERELT MODELLEK
Időkeret: 6 óra
Cél
A tanulók térszemléletének mélyítése. Fejleszteni a műszaki ábrázolási készséget, a tér és sík
érzékelését. Megértetni a vetületi ábrázolás szükségességét és szabályait. Szerezzenek
tapasztalatot a tanulók a legfontosabb gépelemek működéséről.
Fejleszteni a manipulációs készségüket, kreativitásukat, rendszerszemléletüket.
Tananyag
Hely és helyzetváltoztatásra alkalmas mozgó modellek és játékok konstruálása. Játszótér
tervezése, modellezés.
Csúszás, gurulás, lengés, csuklózás, forgás megvalósítása szerkezetekben.
Álló és mozgó szerkezetek jellemzői.
Tapasztalatszerzés egyensúlyról, ismerkedés egyszerű gépek működésével, a kerék és a
tengely alkalmazásával járó előnyökkel.
Szerelési ábrák, kész modellek, valóságos rendszerek elemzése (részek, elemek kapcsolatai,
szerepük a konstrukcióban), az elemszükséglet és szerelési sorrend meghatározása.
Vetületi képek származtatása, elhelyezése.
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Követelmény
Ismerje és tudja a hely és helyzetváltoztatás formáit, módjait, a köztük lévő különbséget; a
kerék és tengely alkalmazásával járó előnyöket.
Szerezzenek tapasztalatokat az egyensúlyi helyzetekről, az egyszerű gépek működéséről.
Tudja megkülönböztetni az álló és mozgó szerkezeteket a környezetében (pl. játszótér,
közlekedés stb.).
Ismerjék fel a valóságos tárgyak és a modellek közti hasonlóságot.
Tudjanak szerelési ábrát és kész modelleket elemezni, lengő, billenő, forgó guruló
szerkezeteket tervezni.
Fejlődjön térszemléletük, konstruáló képességük, találékonyságuk, együttműködési
készségük.
Értékelés
Ismerje az elemcsaládokat.
Tudjon épített és szerelt modelleket elemezni.
Legyen képes 4-5 elem együtteséből egyszerű szerkezetet kialakítani.

JELES NAPOK 3.
Időkeret: 4 óra
Cél
A családi és a közösségi együttélés érzelmi és tartalmi erősítése.
Kulturális örökségeink jellemző sajátosságainak ápolása.
A tanult ismeretek és tevékenységek szintetizálása egy ünnepi funkcióra.
Tartalom
Mikulás – papír, textil, dobozok, ezek közös alkalmazása.
Karácsony – természetes anyagok, papír (asztaldísz, csomagolás, fenyődíszek).
Farsang – papír, textil, agyag (álarc, jellemez).
Tavaszváró ünnepek – fonal, textil papír, természeti anyagok.
Ajándéktárgyak készítése egyházi ünnepekre.
Követelmény
Ismerje meg az ünnepekhez fűződő népi hagyományokat, az ünnep-napok jelképeit, az
ünnepnapokhoz kapcsolódó tárgyalakítás szokásait
Tudja a már megismert anyagokat felhasználni az ünnepi készülődésben.
Értékelés
Ismeri-e a jeles napokhoz fűződő emberi tevékenységeket?
Tud-e a megismert anyagok közül céljainak megfelelően választani?
Képes-e terveinek megfelelően anyagot alakítani?

HÁZTARTÁSI ISMERETEK 3.
Időkeret: 12 óra
Cél
Megfelelő technikai motívumok kialakítása a tanulókban lakó-környezetükről, otthonukról, az
otthon technikai eszközeiről. Megismerteti azokat az emberi igényeket, szükséglete, amelyért
az ember házakat épített, épít, berendez.
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Bemutatni azokat a célszerű emberi tevékenységeket, amelyeket az ember azért végez, hogy
mindennapi szükségleteit kielégítse.
Közgazdasági szemlélet alapozása.
Beláttatni, hogy a háztartási munka (korra és nemre való tekintet nélkül) hozzátartozik az
emberi léthez. Egészséges életmódra szoktatás.
Tartalom
Házak, lakások, otthonok.
Lakások belülről.
Otthon a lakásban.
Tárgyak otthonunkban.
Korszerű eszközök otthonunkban.
Étkezési szokásaink.
Így készül a narancsital.
Gazdálkodás – bevétel, kiadás.
Ünnep a családban.
Egészségünk védelme.
Követelmény
Ismerjék meg és tudják a tömbház és családi házak közti különbségeket; lakás helyiségeinek
funkcióit; a lakás beosztását; a használati tárgy és dísztárgyak közti alapvető különbséget.
Az otthon technikai folyamatait, eljárásait (fűtés, világítás, főzés, melegítés, mosás, takarítás
stb.) és a szükséges anyagokat; az ezekkel kielégíthető egyéni és családi célokat, igényeket; a
háztartási és kommunikációs eszközök és berendezések rendeltetését, használatukat, és
változásukat a régi időktől napjainkig.
A háztartási gyermekbalesetek okait. A leggyakoribb betegségek elkerülésének módjait, az
egészséges táplálkozás alapjait.
Egyszerű konyhatechnológiai algoritmusokat, gazdaságossági számítást.
Képessé kell tenni a tanulót a családi munkamegosztásban való aktív részvételre; a konyhai
műveletek rendszerezésére; egy ünnepi asztalterítés tervezésére.
Értékelés
Lakásának helyiségeit, azok funkcióját tudja meghatározni.
Soroljon fel 3-4 berendezési tárgyat funkciójukkal együtt.
Mutasson be egy háztartási eszközt vagy gépet (régen és ma).
Tudjon párosítani ételekhez evőeszközt, étkészletet.
Ismerje a terítés alapvető szabályait.

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 3.
Időkeret: 2 óra
Cél
Ki kell alakítani a közlekedési eszközökre, azok használatára vonatkozó hasznosságtudatot,
de egyúttal be kell mutatni a közlekedés veszélyhelyzeteit.
A lakóhelyhez kötődő konkrét helyzetelemzések járuljanak hozzá a szabályismeretekhez,
szabály-alkalmazásokhoz.
Tartalom
Közlekedési eszközök csoportosítása.
A közlekedés irányítása.
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Közúti közlekedés gyakorlása (terepasztal, Kresz-park).
Követelmény
Ismerje és tudja a biztonságos közlekedést segítő közúti létesítményeket, azok feladatait; a
forgalomirányítást szolgáló fényjelző készülékek jelzéseit; a tömeg-közlekedési eszközök
használatára vonatkozó szabályokat; a közlekedési eszközöket csoportosítani (ki, mire, hol,
mikor használja?).
Közlekedési ismeretei birtokában biztonsággal tudjon gyalogosan és tömegközlekedési
járművön közlekedni.
Értékelés
A közvetlen lakókörnyezet úthálózatának, forgalmi jellemzőinek ismerete.
A közlekedési eszközök csoportosítása (kik használják, hol használják).
A gyalogos közlekedés szabályainak teljes ismerete.

Fogalmak
Ember és környezete
élőhely, élővilág, tárgyi környezet
Anyagok megmunkálása, felhasználása
átalakító műveletek, előkészítő műveletek, formálhatóság, ipar,
népművészet, terhelhetőség
Tervezés, építés
belső tér, méretszám, méretvonal, település
Közlekedési ismeretek
közlekedés, közlekedésbiztonság, közlekedési eszközök
Háztartástan, életvitel
háztartási eszközök, napirend, takarékoskodás, testápolás, testápolás

látható

szerkezet,

A továbbhaladás feltételei
Az ember természetátalakító munkájának megismerése (lakóhely és lakótér). Az anyagok
tanult tulajdonságainak ismerete. Az elvégzendő munkákhoz szükséges és eszközök
szerszámok biztos, balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A rajzelemek
helyes alkalmazása. Egyszerű tervezés és építés. A háztartás és a hozzá kapcsolódó szokások
megismerése és elmesélése.

4. ÉVFOLYAM
Éves óraszám: 37 óra
Cél
Rendelkezzenek a tanulók mindazon technikai ismeretekkel, manuális készségekkel és
magatartásbeli képességekkel, amelyekkel tájékozódni tudnak közvetlen technikai
környezetükben.
Szintetizálni az l–3. évfolyamokon tanult technikai ismereteket. Összehasonlítani a természeti
technikai-társadalmi környezet változásait, a változások és változtatások okait, lehetőségeit
feltárni.
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Rávilágítani olyan lokális és globális problémákra mint a
környezetszennyezés, környezetgazdálkodás, környezet-kultúra.
A technika iránti érdeklődés, beállítódás fejlesztése, a pálya-orientálás.

környezet-védelem,

Tartalom
Technikatörténeti áttekintés az ember mesterséges környezetének fejlesztéséről.
A műszaki ábrázolás alapjai vonalvastagságok, vonalfajták, méretezés).
Az anyagok csoportosítása jellegzetes tulajdonságaik alapján.
Egyszerű tárgyak, modellek készítése. Műveleti sorrend megállapítása,
szerszámválasztás, balesetmentes használat.
Építmények elemzése.
A lakások külső és belső terei. Háztartási tevékenységek.
Konyhatechnológia.
Test és a környezet tisztántartása.
Gyalogos, kerékpáros közlekedés szabályai.

eszköz,

Követelmény
Ismerje fel a tanuló a technika szükségességét az emberiség életében.
Alakuljanak ki a technika tanulásához, a munkavégzéshez megfelelő szokásaik. Probléma
felismerési és elemzési képességeik fejlődjenek.
Váljanak képessé technikai megoldások tervezésére, kivitelezésére, értékelésére, háztartási
feladatok gyakorlására. A közlekedésben biztonsággal vegyenek részt (gyalogosként,
tömegközlekedésben, kerékpárosként).
Részei
Technikatörténet 4.
Műszaki ábrázolás 4.
Modellezés 4.
Gépek a környezetünkben 4.
Háztartástan 4.
Közlekedési ismeretek 4.
Feltételek
Negyedik technikakönyvem tanulói segédlet
Építőkészlet tanulói segédlet
Szerelőkészlet tanulói segédlet

TECHNIKATÖRTÉNET 4.
Időkeret: 7 óra
Cél
A modellezéssel, anyagalakítás témakörével párhuzamosan, azokba beépítve is kialakítani a
technikai fejlődést értő, értékelő szemlélet-módot.
A technikai fejlődés főbb állomásainak felismertetése, az okok megláttatása.
Tudatosítani a tanulókkal, hogy az ember környezetei (természeti környezet, társadalmi
környezet, technikai környezet) nem választhatók el egymástól.
A lakóhely jellegzetes technikatörténeti emlékeinek bemutatása.
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Tartalom
Tematikus képek:
Háborítatlan természet.
Első lépések a természet meghódítására.
Az ember meghódítja a vizet.
Az ember már várakat épít.
Az ember felhasználja a természet energiáját.
Az ember megépíti a vasszerkezetű hidat.
Az ember a levegőt is meghódítja.
Tematikus képek alapján a következő gondolatlánc szerint elemezés:
Hogyan élt az ember? Hol lakott, milyen építményei voltak?
Milyen anyagokat adott a természet az ember számára?
Hogyan tudta átalakítani az anyagokat saját igényeinek megfelelően?
Milyen szerszámai, eszközei voltak? Mivel táplálkozott? Milyen volt a ruházata?
Hogyan közlekedett? Jellegzetes mesterségek, foglalkozások?
A festés, szövés, papírmerítés technológiai lépéseinek megismerése és helyes alkalmazása.
Követelmény
Ismerje fel a tanuló a technika fejlődésének főbb állomásait.
Lássa be a technika szükségességét az ember életében.
Tudjon megnevezni technikai fejlesztést befolyásoló tényezőket.

MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS 4.
Időkeret: 8 óra
Cél
A tanulók absztrakciós képességeinek fejlesztése, a műszaki ábrázolás alapelemeinek
megismertetése.
A tervezési képesség fejlesztése.
Többféle megoldási terv közül a legmegfelelőbb kiválasztása.
Térérzékelés fejlesztése.
Tartalom
A műszaki ábrázolás jelei.
A méretmegadás elemei.
A tárgyak nézeti képei.
Tervezési, rajzolvasási, rajzkészítési gyakorlatok.
Követelmény
Technikai megoldások tervezési képességének kialakulása (képzelet, lényegkiemelés,
térérzékelés, vázlatrajzkészítés, becslés, alakfelismerés, arányok mérlegelése, rajzeszközök
használata, cm pontosságú mérés, többféle megoldási terv készítése, legmegfelelőbb
kiválasztása, döntési képesség, értékelés adott szempontok szerint).
Értékelés
Alakrajz, nézetrajz és a tárgy megfeleltetése.
Egyszerű műszaki rajzok olvasása.
Síkbeli méretezett rajz készítésének szabványossága, rajzeszközök használata.
Mérési eredmények feljegyzése, méretek leolvasása rajzos ábrákról.
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MODELLEZÉS 4.
Időkeret: 11 óra
Cél
Az emberi alkotótevékenység folyamatának bemutatása, átélése egyszerű használati tárgy,
játék, ajándék készítése során.
A tanulók alkalmazkodási és cselekvési képességének fejlesztése.
Rendszerezési, összehasonlító képesség fejlesztése (környezetünk anyagai, eredetük,
felhasználásuk, tulajdonságaik, megmunkálás műveletei, szerszámai). Lényegkiemelő
képesség alakítása a hasonlósági (azonos, különböző) tulajdonságok alapján. A természetes és
mesterséges anyagok közti különbségek felismertetése. A természeti energiák (víz, szél)
felhasználási módjainak, átalakításának bemutatása.
Az ember természetátalakító tevékenységének értékelése napjainkban.
Vitakészség fejlesztése. Modellszemlélet fejlesztése.
Tartalom
Ősi lakhelyek: agyagkunyhó, pásztorkunyhó, vályogház stb.
Az agyag felhasználása napjainkban. Fazekasság.
Szövőkeret készítése, szövés.
Vízi közlekedési eszköz modellezése (fa megmunkálása, szerelése). Vízkerék.
Építmények elemzése.
Karton, alumíniumlemez alakítása (szélmalom modellezése).
Tárgyak alakja és terhelhetősége.
Hagyományos technológiák a ház körül és a kézművességben. A népművészet
hagyományaihoz kapcsolódó tárgykészítés (helyi hagyományok felkutatása, összetettebb
egyházi jelképek felkutatása).
Követelmény
Anyagok (agyag, lágy papír, karton, léc, alumínium, szálas anyagok) tulajdonságainak
felismerése, vizsgálata.
A technikai ismeretek elsajátításához, a manuális tevékenységek végrehajtásához szükséges
munkaszokások kialakulása (információ szerzése, technikai ismeretterjesztő anyagok
használata, egy adott terv megvalósítása algoritmus segítségével és önállóan, anyagválasztás,
eszközválasztás, műveletek sorrendisége, szerszámválasztás és balesetmentes használata,
önellenőrzés, önértékelés).
Értékelés
Ismerje az építés főbb anyagait.
Tárgyak, játékok, modellek tervezése, kivitelezése, kipróbálása önállóan különböző mértékű
segítséggel.
Modell és valóság viszonyának elemzése.
Tudja a papírt önállóan darabolni, karcolni, hajlítani, szerelni.
A faalakítás műveleteinek ismerete.

GÉPEK A KÖRNYEZETÜNKBEN 4.
Időkeret: 4 óra
Cél
Bemutatni, hogy a technikai kultúra alakulása során a gépek milyen jelentőséggel bírtak,
milyen veszélyeket rejtettek és rejtenek az ember számára.
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Megismertetni a környezetükben (otthon, iskola, közlekedés stb.) előforduló gépek közös
jellemzőit, különbözőségeiket.
A mozgásátvitel szükségességét és lehetőségét bemutatni.
Játékos ismerkedés a számítógéppel.
Tartalom
Környezetünk gépei.
Gépek fő részei.
A kerékpár mint környezetbarát közlekedési eszköz.
A számítógép.
Követelmény
Ismerje fel a tanuló a gépek szerepét az ember életében, a gépek jellegzetes anyagát, fő
részeit, a mozgásátvitel szükségességét és lehetőségét.
Tudja a környezetében leggyakrabban előforduló gépek rendeltetését megfogalmazni.
Ismerje a tanuló a számítógép széleskörű alkalmazási lehetőségét, fő funkcionális egységeit.
Értékelés
Tudjon felsorolni gépeket a környezetéből.
Gépek funkciójának megfogalmazása.
Gépek fő részeinek megnevezése.
A gépek előnyeinek megfogalmazása, veszélyeik felismerése.
Példák a számítógép felhasználási területeire.
A számítógép fő részei.

HÁZTARTÁSTAN 4.
Időkeret: 5 óra
Cél
A lakások, otthonok külső és belső környezetének megfigyeltetése, fejlődésük vizsgálata.
Rávilágítani, hogy a háztartás eszközeink fejlettsége is célszerű emberi tevékenység
eredménye. Alapvető háztartási munkafajták, munka-formák, munkaszervezési módok, a
családi szerepek bemutatása.
A családi együttélés, munka-megosztás, az önellátás, a lakás-gondozás alapvető módjainak
ismerete.
Takarékosság, gazdaságosság lehetőségeinek elemzése.
Elemi háztartástechnikai műveletek elvégeztetése.
Esztétikus környezet igényére nevelés, környezetvédelem a lakásban és a lakóhelykörnyékén.
Tartalom
Ahol szüleinkkel élünk, lakásunk külső és belső környezete a konyha és eszközei.
Születésnapomra készülök.
Meghívó, meghívás.
Takarítás.
Játéktervezés.
Ételkészítés.
Terítés.
Konyhatechnológia.
A legszükségesebb szolgáltatások használata pl. telefonos tudakozó, mentők, tűzoltók,
rendőrség hívása.
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Követelmény
Összetett háztartási feladatot tudjon résztevékenységekre bontani, a résztevékenységeket
rangsorolni.
Nyilvánítson véleményt a családi együttélés szokásairól.
Határozza meg személyes tennivalóit a családi munkamegosztásban.
A konyhatechnológiai műveletek sorrendiségét ismerje egyszerű étel elkészítése során.
A leggyakrabban használt háztartási eszközök funkcióját, szerkezetét, gazdaságos, takarékos
használatát ismerje.
Igényesség környezete tisztasága iránt. Környezet tisztelete, védelme.
Értékelés
Háztartási tevékenységek közül 3-4 megnevezése.
Gyerekek feladatai a családban, családi szerepek elemzése.
Egy konyhai eszköz, gép bemutatása (funkciója, története, részei, anyaga, használata,
tisztítása stb.).

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK 4.
Időkeret: 2 óra
Cél
A tanulók felkészítése a biztonságos, balesetmentes közlekedésre a gyalogos közlekedési
szabályok gyakoroltatásával. A balesetmentes járműhasználat szabályainak felismerése,
magyarázata.
Kerékpárosra vonatkozó közlekedési szabályok, veszélyhelyzetek megismertetése.
A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokások, elvárt udvariassági szabályok
alkalmaztatása.
Tartalom
A kerékpár mint környezetbarát közlekedési eszköz.
Kresz teszt, kresz játék.
A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi és légi közlekedés. Helyi és távolsági
közlekedés. Közlekedésbiztonság. Balesetmentes szabadidőtöltés és játék.

Fogalmak
Ember és környezete
épített környezet, nagyvárosi élet
Anyagok megmunkálása, fölhasználása
cserélhetőség, hulladék, melléktermék, műanyag, résztermék, szabvány, szerkezeti anyagok,
technológia, termék
Tervezés, építés
cél, célszerűség, esztétikum, feladat, makett, műveleti sor, rendeltetés, stabilitás, termék, terv
Közlekedési ismeretek
helyi közlekedés, irányítási rendszer, légi közlekedés, szárazföldi közlekedés, távolsági
közlekedés, vízi közlekedés
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Háztartástan, életvitel
egészségügyi szolgáltatás, háztartási munka
A továbbhaladás feltételei
Az élő és tárgyi környezetünk kapcsolatának megismerése. Az anyag, a szerkezet, a forma, a
funkció és az esztétikum össze-függéseinek megtapasztalása a tárgykészítés folyamán.
Szakszerű és biztonságos szerszám-használat. Egyszerű sematikus ábra olvasása és
értelmezése (alaprajz-méretezés). Mérés centiméter-pontossággal.
Követelmény
Az úttesten való átkelés szabályainak ismerete, tudatos gyakorlati alkalmazása.
Járműhasználattal kapcsolatos veszélyhelyzetek elemzése, a balesetek megelőzési
lehetőségeinek ismerete.
A kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete.
A kerékpár vezetésére vonatkozó szabályok ismerete: le és felszállás, egyenes haladás és
kanyarodás, követési távolság.
A kerékpár közlekedésbiztonsági berendezéseinek felsorolása.
Értékelés
A gyalogos közlekedés szabályainak biztonságos alkalmazása.
A kerékpárosokra vonatkozó jelzőtáblák, útburkolati jelek jelzéseinek ismerete.
Az udvarias magatartási szokások ismerete a közlekedésben.
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TESTNEVELÉS
1–4. évfolyam
BEVEZETŐ
A kerettanterv a NAT alapján készült, tartalmaz többletanyagot, a „normál” osztályhoz
viszonyítva magasabb szintű követelményt.
A magasabb szintű tartalmakat, követelményt, célt vastag, a minimálisat, a továbbhaladás
feltételéül megjelölt szövegrészeket dőlt betűvel jelöltem.
Az értékelés alapelve is a tanuló önmagához mért fejlődése, akarása, szorgalma,
együttműködése.
Az elsajátítandó tananyagra a teljes évi óraszám 80%-a biztosított, a további 20% az egyes
osztályokban kiemelten kezelendő mozgás-anyagra, az iskolában hagyományos sportágra,
vagy a nehezebben elsajátítható tananyag gyakorlására szolgál.
Óraszámok: 1–4. osztály heti 3 óra
5–8. osztály heti 2,5 óra
(4) A Kt. 52. §-ának (9) bekezdése a következő hetedik-tizedik mondattal egészül ki:
Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák
szerint létrehozott iskolai csoportonként – (a továbbiakban: sportcsoport) hetente legalább
kétszer negyvenöt percet biztosítani kell, a nem kötelező tanórai foglalkozások
megszervezésére rendelkezésre álló, a (7) bekezdés alapján számított időkeretből. Az iskolai
sportkör kezdeményezésére a (7) bekezdés alapján az egész iskolára számított nem kötelező
tanórai foglalkozásokra rendelkezésre álló időkeret legalább húsz százalékát
(a továbbiakban: minimális időkeret) az iskolai sportkör foglalkozásainak a
megszervezéséhez kell biztosítani, ha az iskolában a sportcsoportok száma eléri az egész
iskolára számított nem kötelező tanórai foglalkozások számának tíz százalékát.
A minimális időkeret arányosan csökkenthető, ha a sportcsoportok száma kevesebb a nem
kötelező tanórai foglalkozásra rendelkezésre álló időkeret tíz százalékánál. A sportköri
foglalkozásokat testnevelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár vezeti.
(5) A Kt. 52. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(10) Az általános
iskolai első–negyedik évfolyamán biztosítani kell a mindennapos testmozgást.
A mindennapos testmozgás a helyi tantervben meghatározott legalább heti három
testnevelési óra, és a játékos testmozgás keretében valósul meg. Az általános iskola elsőnegyedik évfolyamain minden olyan tanítási napon, az iskolaotthonos nevelés és oktatás
esetén minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, meg kell
szervezni a – tanuló életkorához, és fejlettségéhez igazodó – játékos, egészségfejlesztő
testmozgást. A játékos, egészség-fejlesztő testmozgás ideje naponként legalább harminc
perc, amelyet több, legalább tizenöt perces foglalkozás keretében is meg lehet tartani. A
játékos, egészségfejlesztő testmozgást a tanítási órák részeként és szükség szerint legfeljebb
egy óraközi szünet ideje legfeljebb ötven százalékának felhasználásával lehet megszervezni.”
(2) A Kt. 48. §-a a következő (2)-(4) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (2)-(5) bekezdés
számozása
(5)-(8) bekezdésre változik:
„(2) Az iskola első–negyedik évfolyamán a helyi tantervbe évfolyamonként legalább heti
három, a többi évfolyamán heti átlagban két és fél testnevelési órát be kell építeni. A helyi
tantervbe
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– a nem kötelező tanórai foglalkozások időkeretének terhére – további egy vagy több
testnevelési óra is beépíthető. A többlet testnevelési órákkal az e törvény 52. §-ának (3)
bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető, ha
az iskolában iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik, a helyi tantervbe minden tanítási napra
– a délelőtti vagy a délutáni tanítási időszakra – be kell építeni a testnevelési órát. A többlet
testnevelési órákat az első–negyedik évfolyamon – az e törvény 17. §-ának (8) bekezdésében
meg-határozott feltételeknek megfelelő
– testnevelés végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező tanár is taníthatja.

1–4. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként
a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az
ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészség-fejlesztő
tényezőinek integrált hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget
saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.
Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik szintjét, a motorikus képességek
fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes és társas élményük a
mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ahhoz, hogy a diákok
megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, felismerik a
testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizikai
aktivitás váljon magatartásuk részévé.
Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel
(ismeretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat,
amely későbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. Ez
teszi alkalmassá őket arra, hogy a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és
mozgás-rendszerek eredményes elsajátítására, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére.
Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játékokkal és versengésekkel segíti a
zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló munkát követelő iskolai élet
között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásához.
Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások
kialakítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások
megelőzése, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légző rendszeri
megbetegedések megelőzésére, a károsodás csökkentése; a prevenció lényegének és a
relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése.
A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása,
fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs-képességeknek az
életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgás-tapasztalat és
jól
alkalmazható
mozgáskészség-készlet
megszerzése;
a
feladatmegoldáshoz,
készségfejlesztéshez és a játékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez
kapcsolódó ismeretek (szabályok, történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai
törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egészségügyi megfontolások) megszerzése;
mozgáskommunikáció.
Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a
tevékenység öröme.
Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása,
összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete,
környezetkímélő magatartás.
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Fejlesztési követelmények
Az egészséges testi fejlődés segítése
A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük.
Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet.
Aktív és egyre tudatosabb test-mozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulását,
kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartásért
felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása.
A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedésekkel
szemben.
A mozgáskultúra fejlesztése
Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és terephez
igazítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-,
vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető készségkészletüket.
Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függés-helyzeteket, legyenek képesek
egyszerű hely- és helyzet-változtatásokra támaszban és függésben.
Jellemezze tevékenységüket a kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi
szintű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban.
Váljanak víz biztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet.
Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére.
Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos
cselekvési biztonságukat.
Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a
különböző feladat-megoldások során.
Legyenek képesek összerendezetten mozogni.
Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját.
Értékelés
Az értékelés, osztályozás összetevői
Tanórán kívüli komponensek
– tanórán kívül egyéb sportos tevékenységek (reakciók stb.),
– sportági eredmények (igazolt sportolók),
– „paraversenyeken” nyújtott teljesítmény (könnyített, gyógytestnevelésen résztvevők),
– tanórán kívüli iskolai testnevelés (iskolai sportkör).
Tanórai komponensek
– játék-, versenyszabály-, sportszer- és létesítményismeret,
– szervezési ismeretek, aktivitás,
– taktika (játékban, versengésben),
– technikai ismeretek,
– egészséges sport- és verseny-szellem,
– aktivitás az órán (hozzáállás),
– effektív teljesítmény,
– önmagához viszonyított fejlődés.
Feltételek
Testnevelési kézikönyv 1–2. évfolyam
Testnevelési kézikönyv 5–6. évfolyam
Játék gyűjtemény 1–4. évfolyam
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Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
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3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
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8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
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A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
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-

a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

1–2. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
Alakzatok gyors felvétele és változtatása. Az öltözők és a gyakorlóhely rendjének kialakítása.
Játékos és határozott formájú szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok végrehajtása.
Gyors indulás különféle testhelyzetekből. Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a
futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. Tartós futás 4–8 percig pihenő nélkül, illetve
kisebb séták beiktatásával. Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. Szökdelések
és ugrások megfelelő ritmusban. Távolba és célba dobás egy és két kézzel.
Egyszerű támasz-, függő- és egyen-súlygyakorlatok biztonságos végre-hajtása.
Labdás feladatok. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő a szabadban végezhető játék.
Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 8–10 m távolság átúszása lábletétel nélkül.

RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA,
PREVENCIÓS FELADATOK
Egyszerű 1–4 ütemű alapgimnasztika.
Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer nélkül.
Cél
Célunk, hogy
– a tanulók alakzathoz kötött mozgását kialakítsuk,
– a tanulók mozgását célszerűen és gyorsan valósítsuk meg,
– megismertessük az egyszerű szervezési formákat, a tanuláshoz, gyakorláshoz használt
szerek, eszközök nevét (pl. babzsák, karika stb.), valamint az alkalmazott gyakorlatok,
szakkifejezések nevét (pl. alapállás, zártállás stb.),
– megismertessük az egyszerű szabad- és kézi szergyakorlatokat.
Követelmény
Sajátítsa el az alaki formaságokat, sorakozó, oszlop-, vonalalakzat, vigyázz!- pihenj! állást.
Tér és térköz betartása.
Ismerjék meg az egyszerű szabad- és készi szergyakorlatokat.
Tanulják meg az alapvető testhelyzeteket, ujjtartásokat, fogásmódokat, kartartásokat.
Ismerjenek néhány kar-, nyak-, törzsgyakorlatot, lábgyakorlatot.
Tartalom
Sorakozás: vonalban, oszlopban, tér és térköz.
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Egyenes, feszes állás.
Alapállás, vigyázz- és pihenj állás.
Testfordulatok. Köralakítás kézfogással.
Menet megindítása és megállítása.
Járás, lépéstartással. Ritmikus feladatok énekre, zenére. Fejlődések.
Gimnasztikai alapgyakorlatok: nyak, kar, törzs, lábgyakorlatok,
törzsgyakorlatok.
Kézi szer, pad, bordásfal és társas gyakorlatok.
Játékok (mozdulatlanság, szobor).

testtartásjavító

Értékelés
A gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete.
A szakkifejezések megértése, gyakorlatok neveinek ismerete (pl. terpesz-, zsugor-, nyújtott
ülés, vagy csípőre, mellhez, tarkóra).

JÁRÁSOK, FUTÁSOK
Futások irányváltoztatással.
Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok.
Cél
– a biztonságos járás kialakítása zárt és szabad térben,
– járás közben feladatok végeztetése,
– a szép, harmonikus járás elsajátítása,
– a kötetlen, tartós futás megismertetése,
– a tanulók futógyorsaságának fejlesztése,
– reakció- és cselekvésgyorsaság kialakítása.
A játékok: fogójátékok ismerete.
A futásgyakorlatok játék közben való végzése.
Követelmény
Tudjanak járásgyakorlatokat végezni
– hullámvonalban, kézfogással, guggolásban, térdemeléssel,
– külső talp élen, lábujjon, sarkon,
– csukott szemmel, továbbá ütemre, iram- és irányváltoztatással.
Tudjanak egyenletes iramban (gyengébbeknek kisebb séta beiktatásával) 4-6 percig futni,
vagy 6-8 percig tartó fogó- és futójátékban részt venni.
Fejlődjön futógyorsaságuk
– gyors indulások különböző testhelyzetekből,
– gyorsfutás 20–30 m-en (versengés).
Fejlődjön reakció- és cselekvés-gyorsaságuk.
Tudjanak átfutni alacsony akadályok felett a futómozgás folyamatosságának megtartásával.
Tartalom
Járásgyakorlatok.
Utánzó járások: „hegymászó”, „gólya”, „óriás”,
„törpe”, „majom” stb.
Járás dalra, zenére: „Kis kacsa fürdik...”, „Tekeredik a kígyó...”, „A gazda rétre megy...”,
„Megy a gőzös...” stb.
Futások:
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– kötetlen, tartós futás,
– futás különböző akadályok leküzdésével,
– egyéni versenyek rövid távon,
– gyorsfutás párokban,
– futás szerek fölött,
– reagálás különböző jelekre,
– gyorsfutás cikcakkban.
Játékok: „Nappal és éjszaka”, „Kecskézés”,
„Utolsó pár előre fuss”.
Sportversenyek: „Tűz, víz, repülő”, „Házatlan
mókus”, „Őrbácsi”, „Kézfogás a ház” stb.
Értékelés
A tanult játékok nevének, szabályainak ismerete.
Önmagukhoz mért fejlődés a járásban, tartós, gyorsfutásban (dicséret, elismerés, piros pont
stb.).

SZÖKDELÉSEK, UGRÁSOK
Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások.
Cél
– Koordinációs képességek fejlesztése összetett feladatokkal.
– Futás közben végeztetett szökdelések, ugrások megtorpanás nélkül a biztonságos mozgás
érdekében.
– Ugrókészség fejlesztése: sorozatugrásokkal, ügyelve a folyamatosságra, rugalmas talajra
érkezésre.
– Alapvető ugrásformák elsajátítása játékos formában.
Követelmény
– A gyakorláshoz felhasznált szerek, eszközök nevének ismerete.
– A játékok, gyakorlatok nevének, szabályainak ismerete.
– Oly mértékben fejlődjön a gyerekek dinamikus koordinációs képessége, hogy a feladatot a
legcélszerűbben tudják teljesíteni.
Tudják a testnevelési órán tanított, kidolgozott mozgásformákat és gyakorlatokat önállóan
bemutatni, fel- és leugrani, egy és páros lábról egyensúlyvesztés nélkül, rugalmasan talajra
érkezni.
Tanulják meg az ugrókötél áthajtását.
Tartalom
Szökdelések
– páros és egy lábon helyben, haladással, előre, hátra, oldal irányban,
– páros és egy lábon vonalak, ugrókötelek fölött,
– különböző feladatokkal.
Ugrókötél áthajtási kísérletek.
Ugrások
– helyből, páros lábról,
– fel- és elugrások egy és páros lábról, futásból,
– akadályok fölött,
– felfutás tornaszerekre, leugrás,
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– dalra, zenére: „Mackó, mackó” stb.
Játékok: „Pám-pám paripám”, „Koszorú, koszorú”,
(békaugrás, nyúlugrás, galopp).
Értékelés
Az ugrásban, szökdelésben, játékfeladatokban nyújtott mozgásügyesség javulása alapján
egyéni és csoportos értékelés.

DOBÁSOK
Egy- és kétkezes dobások, hajítások kis súllyal
(marok-, teniszlabda, könnyű gumilabdák).
Cél
– Az alapvető fogásbiztonság fejlesztése.
– A különféle feldobásokban, elkapásokban jártasság kialakítása.
– A pontosságra törekvés a célba dobásokban,
– A dobásoknál az erőközlés mértékének érzékelése (távolságbecslés, téri tájékozódóképesség).
– Eredményre törekvés a kislabda-hajításban és dobásokban!
– Öntevékeny és kreatív feladat-megoldások.
Követelmény
– a gyakorláshoz használt szerek, eszközök nevének ismerete!
– szakkifejezések megértése: hajítás, lendítés, lökés stb.!
– egy- és kétkezes dobások ismerete!
Tudjanak célba dobni 4-5 m-es távolságra,
30%-os biztonsággal!
Ismerjék az alapvető biztonsági rendszabályokat és tartsák be!
Tartalom
Dobások különböző méretű és súlyú szerekkel távolba és célba (különböző testhelyzetekből).
Babzsák feldobása, elkapása helyben, járás közben.
Célba dobás 4-5 m-re lévő vízszintes, és függőleges célba.
Játékok: „Célba dobó verseny babzsákkal”, „Dobáló őrbácsi”.
Értékelés
Értékeljük és jutalmazzuk (piros pont, társai megtapsolják) a labda feldobásában,
elkapásában, továbbá a találat pontosságában elért javulásukat.
Pontozzuk az elért fejlődésüket a kislabda-dobásban.

TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLATOK
Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások.
A rúd- és a kötélmászás technikája.
Cél
Támaszhelyzetben való haladás a test súlyának kézre helyezésével.
Mászási kísérleteknél kitartás az erőfeszítésben.
Mászás fölfelé és lefelé folyamatos fogással mászókán, bordásfalon, kötélen vagy rúdon.
Ügyesség és általános erőfejlesztés lejtős padon, támaszfeladatok végzésénél.
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Egyensúlyérzék fejlesztése hely- és helyzetváltozásokkal.
Bizonytalan egyensúlyi helyzetben és függésben korrekciós mozgások.
Követelmény
A gyakorlatokhoz használt szerek, eszközök nevének ismerete: bordásfal, mászórúd, mászóka
stb.
Szakkifejezések megértése: kúszás, mászás, átbújás, átcsúszás, mászó kulcsolás stb.
Oly mértékben fejlődjön a dinamikus koordinációs képesség, hogy a feladatokat
biztonságosan, pontosan tudja teljesíteni: tovahaladás a szereken támaszban, függésben.
Legyen képes a kézzel, lábbal történő hely- és helyzetváltozások, egyszerű mozgásformák,
továbbá azok elemi korrekcióinak önálló végrehajtására: kúszás, mászás, függés, támasz,
egyensúlyozás stb.
Tartalom
– haladás utánzó járásokkal (kutyafutás, pókjárás, sántaróka),
– csúszás, átbújás, kúszás, átmászás,
– gurulóátfordulások előre guggoló támaszból,
– tarkóállás,
– „kiscsikó”,
– felugrás zsámolyra, szekrényre, és leugrások,
Játékok: sor- és váltóversenyek „Sántaróka”,
„Pókjárás”, „Kúszó őrbácsi” stb.
– játékos függésgyakorlatok természetes akadályokon, tornaszereken,
– feladatok bordásfalon, mászókötélen, mászókán.
Játékok: „Kötélhúzás”, „Függőfolyosó”, „Lajhármászás” stb.
– állás egy lábon (sarkon, lábujjon),
– egyensúlyozó járás vonalon és padon, padmerevítő gerendáján előre, hátra és oldalra.
Játékok: gépkocsik kéz és lábtámaszban, sor és váltóversenyek utánzó járással.
Értékelés
Az „ügyességben” bekövetkezett változást kísérjük figyelemmel és ismerjük el: gurulások,
tarkóállás, „kiscsikó”, utánzó járások, kötélmászás, ugrókötél áthajtása.

LABDÁS GYAKORLATOK
A labdavezetés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és
mozgó tárgyra).
Cél
Ismerkedés a labda sajátosságaival.
A hajító mozdulat elsajátítása.
Egyszerű labdakezelési módokkal a dobás- és fogásbiztonság fejlesztése.
A labdatovábbítások, elkapások ismerete.
Labdajátékok elsajátítása.
Követelmény
A gyakorlatokhoz használt szerek, eszközök nevének ismerete: terpeszállás, haránt-terpesz,
térdelőtámasz stb.
Szakkifejezések megértése, a játékok neveinek, szabályinak ismerete.
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Ismerjék
– a labdafogást egy és két kézzel,
– a labdagurítást, labdaterelgetést,
– a labdaadogatást, labdapofozást,
– a labda leejtését és feldobását,
– átadásokat, labdapattintást!
Labdajátékok ismerete!
Tartalom, labdás ügyességfejlesztés
– a labda fogása, gurítása, terelgetése kézzel, lábbal, gurítás társhoz oda-vissza
terpeszülésben,
– labdaadogatás, feldobott labda elfogása,
– labdapattogtatás,
– labdadobás távolba, célba (gumilabdával).
Játékok: „Labdacica”, „Dobáló őrbácsi”, „Vigyázz a labdára”, „Váltóverseny labdával” stb.
Értékelés
Értékeljük a dobás irányának, távolságának, erőközlésének összhangját, a labdaérintést,
„birtoklást”, labdatovábbítást kézzel, lábbal.

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
Cél
– az akarati tulajdonságok fejlesztése, a szabályok megtartására nevelés,
– együttműködés a közös tevékenységben,
– pontos feladat végrehajtás,
– biztonságos mozgás kialakítása a küzdőfeladatok végzésekor,
– a balesetveszély elhárítása,
– a fegyelem fenntartása a feladatok végzése közben.
Követelmény
Alakuljon ki saját teljesítményével kapcsolatos egészséges becsvágy.
Önellenőrzés a feladat végrehajtása közben.
Biztonságos mozgás a páros gyakorlatok végzésében.
Tartalom
– állásban húzások-tolások párokban (Húzd-told el a párodat!),
– a társ áttolása (háttal ülve egymásnak),
– lábra lépés,
– kakasviadal.
Játékok: „Lovascsata”, „Körszakítás” stb.
Értékelés
Értékeljük az egyes feladatok pontos végrehajtását, a szabályok betartását, a sportszerű
küzdelmet.

SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK
Az 1–4. osztályban változatos tartalommal az alábbi
figyelembevételével tervezzük a szabadtéri foglalkozásokat.
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cél

és

követelmények

Cél
– tervezzünk és végezzünk mind a négy évszaknak megfelelő foglalkozást a szabadban.
Legyen örömszerzés forrása a szabadban eltöltött óra, ennek érdekében célunk és feladatunk
– a szabadtéri órákat előre tervezzük meg és a tanulókat tájékoztassuk a megfelelő ruha és
cipő kiválasztását, a felszerelésről történő gondoskodást illetően,
– törekedjünk az érdekes, változatos óravezetésre
(kellő bemelegítés, sok játék stb.),
– gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a gyerekek állapotát, reagálását,
– fokozottan ügyeljünk a sérülések megelőzésére.
Követelmény
– Végezzenek rendszeres mozgásos tevékenységek a szabadban!
– Viseljék az időjárás kellemetlen hatásait!
– Készüljenek fel a szabadtéri foglalkozásra (ruházat, felszerelés)!
– Váljék szokásukká az évszaknak megfelelő mozgás (játék) űzése a szabadban!
Ismerjék meg a speciális szabadtéri játékokat: ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok, mezei
futás stb.
Tartalom
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás,
– hógolyózás.
Játékok:
– a jégen,
– hóember építése, a Magas-hegyen.
– távdobás, célba dobás hógolyóval, hógolyócsata, a Kopaszkán.
– szánkó húzó-toló verseny,
– lesiklóverseny szánkóval, a Kopaszkán.
- túra a Magas-hegyre.
Értékelés
Értékeljük a növendékek szervezési készségét, aktivitását, egészséges versenyszellemét.

3–4. ÉVFOLYAM
Évi óraszám: 111

BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK
A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés
nélküli végrehajtása.
Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása.
Rajtolás jelre, gyorsfutás 20-30 m-en versenyszerűen.
Tartós futás 8-10 percen keresztül. Ugrások változatos formában, megfelelő
szabályozottsággal végrehajtva. A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva.
Dobóterpeszből (a hajító-karral ellentétes láb van elől) célba dobás a dobásbiztonságot
növelve. Futó-, ugró- és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között.
A torna (jellegű) gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép testtartással történő
végrehajtása.
Együttműködés a társakkal a labdás játékokban.
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Sportszerű test-test elleni küzdelem. Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és szabadban
végezhető játék. Megadott távolság átúszása.

RENDGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA
PREVENCIÓS FELADATOK
Egyszerű alapformájú 1–8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva,
statikus egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken.
Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő test-gyakorlatok.
Tanulási, testgyakorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, gyermektáncokba, sportágakat
előkészítő, egyszerűsített szabályú játékok.
Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű technikai
elemek).
Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, karika, szalag, kislabda stb.) a gyermek
méreteihez és erejéhez igazodó szersúly kiválasztásával; sportágat előkészítő játékok tanulása.
Rövidebb, egyszerű mozgás-rendszerű koreográfiák betanulása.
Higiéniai ismeretek növelése, szoktatás az alkalmazásukra.
Cél
– az alkalmazott szervezési szakkifejezések elsajátítása,
– az alapvető személyi és mentál-higiéniás szokások kialakítása,
– a sportöltözet, sportfelszerelés használatának tudatosítása,
– a felelősök munkájának megszervezése,
– a tanult gimnasztikai alapformák szép kivitelezése, pontos bemutatása,
– a gimnasztikai alapformák összekapcsolása,
– gimnasztikai gyakorlatok összeállítása.
Követelmény
Ismerjék a szervezési szakkifejezéseket: igazodás, takarás, oszolj, nyitódás, ütemtartás,
szakadozás
stb.!
Vállaljanak tervezési feladatokat!
Segítsék egymást önzetlenül!
Legyenek képesek
– a tanult szabad- és kéziszer-gyakorlatok alkalmazására, önálló kombinálására tanórán
(tanórán kiül is).
– Az egyszerű láb, nyak, kar és váll, has, hát, törzs egyensúlyozó és ügyességi, nehéz
lábgyakorlatok pontos végrehajtására!
(Mozgásukat jellemezze a tornászos testtartás!)
Tartalom
Az eddig tanultak gyakorlása.
Kétsoros vonal, kettes oszlop alakítása.
Megindulás, megállás két ütemben.
Fejlődések, szakadozások járás közben.
Vonulások lépéstartással.
Nyitódás, zárkózás tér- és távköz felvétele.
Statikus és dinamikus alapformájú szabadgyakorlatok.
Tartásjavító gyakorlatok.
Páros gyakorlatok.
Pad, bordásfal, labdagyakorlatok.
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Ugrókötél-gyakorlatok.
Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versengések kettős
körben, kakasviadal stb.).
Értékelés
A tanult gyakorlatok bemutatása, illetve az önállóan összeállított gyakorlatsor bemutatása
alapján.

JÁRÁSOK ÉS FUTÁSOK
Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással.
Hosszú távú futások saját tempóban.
Fogójátékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal.
Cél
Fejlesszük:
– a jelzésekre történő gyors reagálást,
– a járásvariációkat (pl. után lépéssel történő járás),
– az árnyékmozgást!
Végeztessünk változatos feladatokat járás közben!
Valósítsuk meg a rendszeres futás lehetőségét tanítványaink számára, ezáltal az egészséges
életmódra nevelést, az ellenálló-képesség növelését a szabadtéri órákon!
Alakítsuk ki tanulóink gyors indulását a különböző jelre végzett feladatokban, futás közben a
feladatok pontos végrehajtását!
Követelmény
– Az akadálypályák útmutatással történő felépítése, változtatása, megszüntetése.
– Törekedjenek egyéni teljesítményük növelésére!
– Tudjanak egyenletes iramban 7-9 percig (12 perc) futni, vagy minimum 10-12 percig tartó
futómozgást tartalmazó tevékenységet végezni (fogó-, futó játék)!
– Törekedjenek a maximális sebesség elérésére 30-40 m-en!
Tartalom
Járások, mint előbb, valamint hátrafelé, ütem és lépéshossz szabályozássá, oldalirányú
keresztlépéssel, magas térdemeléssel.
Futási álló képesség fejlesztése
– tartós futással,
– játékos formában,
– iram és irányváltoztatással,
– végtelenített akadálypályán.
A futógyorsaság fejlesztése
– változatos feladatok végzése futás közben,
– fokozó futás.
Reakció- és a cselekvésgyorsaság fejlesztése
– rajtversenyek, indulások különböző testhelyzetekből.
Állórajt és guggoló rajt.
Játékok: „Szalagos fogó”, „Szalagszerző”, „Négykézláb fogó”, „Félperces fogó", „Páros
fogó”,
„Fészek fogó”, „Nyúl a bokorban”. Futóversenyek.
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Értékelés
A gyorsfutásban, a gyorsindulásokban, a tartósfutásban nyújtott fejlődésük alapján.

SZÖKDELÉSEK ÉS UGRÁSOK
Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját
erőbeosztással.
Cél
– fejlesszük a tanulók öntevékenységét a szerek elhelyezésében,
– cél a különböző mozgásformák összekapcsolása,
– a sorozatugrásoknál: emelkedő elugrás, gördülékeny talajra érkezés,
– összetett feladatokkal a koordinációs képesség fejlesztése,
– növeljük a tanulók ugróerejét, ugrási állóképességét!
Követelmény
A tanult játékok és gyakorlatok neveinek, szabályainak ismerete.
Tudjanak szökdelni
– páros lábon karkörzésekkel,
– negyed-, félfordulattal, térdkulcsolással,
– ugrókötéllel, hátra, helyben, mozgás közben,
– társak által hajtott lengőkötéllel páros és egy lábon!
Tudják az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáit korrigálni!
Mutassanak be jártasságszinten különféle szökdelési variációkat, fel-, le- és átugrásokat!
Biztonsággal végezzék a sorozatugrásokat, szerekre való mozgást, futással, ugrással.
Jártasságszinten tudjanak néhány lépés nekifutással távolba ugrani.
Tartalom
Szökdelések
– páros és egy lábon, különböző kartartásokkal (továbbá váltott lábos is),
– ugrókötéllel előre, hátrahajtással, helyben, guggolásban (egyidejű koordinációs képesség
fejlesztés),
– szökdelés cikcakkban,
– futás, szökdelés összekapcsolása,
– szökdelések zenére, taps ritmusát követve.
Ugrások
– futó-, ugrás gyakorlatok akadályok fölött,
– átugrás szereken (zsugorkanyarlati ugrás),
– ugródeszkáról történő felugrás (felbukfenc szekrényre),
– ugrás távolba (nekifutással egy lábról, páros lábra),
– ugrási kísérletek (magasba),
– sorozatugrások.
Játékok: „Jöjj velem”, „Kenguru fogó”,
„Kecskézés”, „Akadályváltó”.
Értékelés
Szökdeléseknél a koordinációs képesség (szökdelési variációk nehezített feltételek mellett is)
alapján.
Továbbá futásból az ugrásba történő átmenet, hangsúlyozott elrugaszkodással egy lábról
távolba, érkezés páros lábra.
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DOBÁSOK
Egy- és kétkezes dobások, hajítások, vetések kis súllyal (gyorserő fejlesztése).
Célzás álló és mozgó tárgy(ak)ra, vízszintes és függőleges célirányokat képezve, a céltárgy
mozgásának bonyolítása, a mozgás sebesség-viszonyainak variálása, a kiszámíthatatlansági
tényezők növelése.
Cél
– dobókészség fejlesztése a dobás szabályozásával kapcsolatos feladatokkal,
– távolba dobáskor felgyorsuló, erőteljes hajító mozdulat,
– célunk, hogy a tanulók a dobásoknál eredményesen alkalmazkodjanak a labda súlyához, és a
dobás távolságához (célba dobásoknál) megfelelő módosítás,
– a tanult dobásmód pontos kivitelezése,
– teljesítményre törekvés (vízszintes, függőleges cél, és a távolság növelése terén),
– általános erősítés.
Követelmény
Ismerjék a gyakorláshoz használt különböző méretű, súlyú, és anyagú labdák tulajdonságait,
nevét!
Értsék a használt szakkifejezéseket (pl. célkeret stb.)!
Ismerjék az egy- és kétkezes dobások biztonsági rendszabályait!
Tudjanak
– állásból, járásból fekvő és függő karikába, vagy zsámolyba célba dobni,
– kislabdával távolba dobni!
Tartalom
Dobások – hajítások
– különböző szerekkel egy és két kézzel,
– távolba és célba (helyből, járva, társra),
– mozgásból,
– kislabda hajítás néhány lépés nekifutással távolba.
Játékok: „Labdacica dobással”, „Célba dobó versenyek”, „Döngető”, „Fogyasztó”.
Értékelés
A célba dobásnál a találatarány javulását (a távolság növelésével), valamint távolba
kislabdával a fejlődést értékeljük.

TÁMASZ-, FÜGGÉS- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLAT
Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes
gyakorlatok.
Rúd-, kötélmászás fokozódó gyorsasággal; mászóversenyek.
Cél
– biztonságos haladás függésben,
– gyors haladás az akadályra fel- és lemászásban, az utánzó járásokban,
– koordinációs képesség fejlesztése összetett feladatokkal,
– váll- és izomzat erősítése, a teherbíró-képesség növelése,
– akarati tulajdonságok fejlesztése: kitartás az erőfejlesztésben, figyelemben,
– pontos kitartó munkára nevelés.
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Követelmény
Vállaljanak szervezési feladatokat, önzetlenül segítsék egymást.
A tanult játékok, gyakorlatok neveinek, szabályinak ismerete.
– A tanulók váljanak képessé növekvő erőkifejtésekre a függés gyakorlatokban,
függeszkedésben és a kéz- lábtámasszal (pók-, rákjárás) végzett haladásban.
Legyenek lépesek a tanított mozgásformák és gyakorlatok lényegi hibáinak önálló
korrekciójára
(függések, támaszok).
Tartalom
– utánzó járások,
– csúszás- kúszásgyakorlatok– gurulóátfordulások, előre és hátra guggoló támaszból,
terpeszállásból, sorozat gurulóátfordulások előre
– haránt- oldalspárga kísérletek,
– zsugor fejállás, fejállás és kézállási kísérletek,
– lépegetés kézállásban,
– cigánykerék
– zsugor kanyarlati és bátor ugrás
– mászási kísérletek kötélen. Vízszintes függeszkedés bordás-falon.
– lajhármászás rézsútosan elhelyezett szereken,
– gyűrűn húzódzkodás,
– függésben térd-, lábemelés, lengés, lengetés.
– egyensúlygyakorlatok különböző testhelyzetek változtatásával, akadályok leküzdésével
(tornapad, létra, mászóka stb.).
Játékok: „Mozdulatlanság”, „Pókfoci”,
„Csószjáték”, „Talicskaverseny”. Sor- és váltóversenyek utánzó járásokkal.
Értékelés
Értékeljük:
– a játékszabályok tudatos alkalmazását, betartását,
– a feladatok gyakorlatok célszerű gazdaságos végrehajtását,
– az egyszerű gyakorlatok lényegi hibáinak önálló korrekcióját!

LABDÁS GYAKORLATOK
Cél
– a labdás ügyesség fejlesztése a labda mozgatásával,
– javítsuk az irányítás pontosságát a dobásokban, átadásokban,
– folyamatos haladás labdavezetéssel tárgykerüléssel,
– egymás segítése a feladatok jó megoldásában, együttműködés a labdagyakorlatokban.
Követelmény
A tanított mozgásformák, labdagyakorlatok önálló gyakorlása.
A labda továbbításában, elfogásában adódó lényegi hibák önálló korrekciója.
A tanulók helyezkedjenek a labda várható érkezési irányába, figyelembe véve a labda
sebességét is.
Jól mozogjanak.
Legyen összhang a labdával együtt mozgó társukkal.
Ismerjék a labda birtokba vételének, továbbításának módját, vezetését kézzel, lábbal,
mozgás közben is.
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Tudjanak elhajolni, elugrani a labda elől játék közben.
Tartalom
Labdás ügyességfejlesztés
– labdapattogtatása, váltott kézzel, különböző testhelyzetekben és tovahaladással, egy lábon,
szökdeléssel, szlalomozva
– labda gurítása, vezetése helyben, mozgás közben feladatokkal,
– átadások: egy-, kétkezes, felső, pattintott stb.,
– dobások, hajítások távolba, célba,
– rúgások távolba, célba, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint kis területen
az ütközések elkerülésével,
– labda visszafejelése.
Játékok: „Pontszerző”, „Labdahajsza”, „Fogyasztó körben”, „Fogyasztó szétszórtan”,
„Vándorlabda",
Labdás váltóversenyek.
Értékelés
A labdás-ügyesség terén valamint a játékban nyújtott fejlődésük, teljesítményük
figyelembevételével végezzük a tanulók értékelését, osztályozását.

KÜZDŐ FELADATOK ÉS JÁTÉKOK
A testnevelési órák előkészítő, fő vagy befejező részében ajánlatos 5 perces időkeretben
lehetőséget biztosítani a küzdő feladatok elvégzésére.
Cél
– a mozdulatlanság fejlesztése
– az ellenfél megbecsülése,
– az akarati tulajdonságok fejlesztése: kitartás az erőki-fejtésben,
– a társ mozgásához igazodás,
– az önellenőrzés mozgás közben, tudatos feladatmegoldás,
– a balesetveszély elhárítása.
Követelmény
Tartsa be a játék- és magatartási szabályokat és másokkal is tartassa be.
Javuljon helyzetfelismerése a védekező és támadó helyzetben.
Váljon képesség a mozgásban előforduló hibák felismerésére, ezek kijavítására.
Kerülje a szándékos durvaságot.
Teljesítmény: szabályok ismeretében betartásával – mögé kerülés – grund-birkózás.
Tartalom
Grundbirkózás.
Mögé kerülés, kiemelés.
Vívás két kézzel.
Kézráütés mellső fekvőtámaszban.
Értékelés
Értékeljük a szabályos, sportszerű küzdelmet, marasztaljuk el a szándékos durvaságokat.
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SZABADIDŐS SPORTTEVÉKENYSÉGEK
Az 1–4. osztályban változatos tartalommal az alábbi
figyelembevételével tervezzük a szabadtéri foglalkozásokat.

cél

és

követelmények

Cél
– tervezzünk és végezzünk mind a négy évszaknak megfelelő foglalkozást a szabadban!
Legyen örömszerzés forrása a szabadban eltöltött óra, ennek érdekében célunk és feladatunk:
– a szabadtéri órákat előre tervezzük meg és a tanulókat idejében tájékoztassuk a megfelelő
ruha, cipő kiválasztását, a felszerelésről történő gondoskodást illetően,
– törekedjünk az érdekes, változatos óravezetésre (kellő bemelegítés, sok játék stb.),
– gyakorlás közben folyamatosan figyeljük a gyerek állapotát, reagálását,
– fokozatosan figyeljünk a sérülések megelőzésére!
Követelmény
– végezzenek rendszeres mozgásos tevékenységet a szabadban,
– viseljék el az időjárás kellemetlen hatásait,
– készüljenek fel a szabadtéri foglalkozásokra (ruházat, felszerelés).
Váljék szokásukká:
– az évszaknak megfelelő mozgás (játék) űzése a szabadban,
Ismerjék meg a speciális szabadtéri játékokat: ugróiskola, labdaiskola, labdajátékok, mezei
futás stb.
Tartalom
– számháború (a lehetőségek függvényében),
– járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal),
– duatlon, (triatlon),
– csúszkálás, korcsolyázás, szánkózás,
– hógolyózás.
Játékok:
– a jégen,
– hóember építése,
– távdobás, célba dobás hógolyóval, hógolyócsata, a Kopaszkán.
– szánkó húzó-toló verseny,
– lesikló verseny szánklóval, a Magas-hegyen.
Értékelés
Értékeljük a gyerekek szervezési készségét, aktivitásukat, egészséges versenyszellemüket.

199

TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE
1. OSZTÁLY
A modern kor felnövekvő generációi egyetlen területen sem nélkülözhetik a képességek- és
részképességek fejlesztését az ismeretanyag elsajátításában. A cél az, hogy a tanulók alkotó
módon, kreatívan gondolkodni merő és tudó gyerekekké váljanak.
A célok megfogalmazásában kiemelt szerepet kap a tapasztalatszerzésen nyugvó megismerési
módszerek átadása, mint a sokoldalú képességfejlesztés lehetősége. Középpontjába azoknak
a képességeknek a fejlesztése kerül, melyek biztosítják a tevékenységhez kötött alkotó
gondolkodás kiépülését, a problémalátást és problémamegoldást, valamint az önálló
ismeretszerzés és felfedezés örömét, a korosztály életkori sajátosságainak
figyelembevételével. Alakítsa ki a tanulókban azt az igényt, hogy többféle megoldási mód
bemutatásával indokoljanak, tudjanak érvelni. Az életkori sajátosságok figyelembevételével
fejlessze a tanulók önálló tanulási képességét, a szövegelemzést, az értelmezést, a megoldások
szöveges lejegyzését. Fejlessze a tudatos, tartós megfigyelőképességet, valamint az
összefüggések felismerésének képességét.
A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is
birtokába jut a gyermek. Felismeri a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat: alakul
ítélőképessége, fejlődik tér-, sík- és mennyiségszemlélete.
A környező világ megismerése, birtokbavétele a gyermekeknél igen korán jelentkező vágy.
Építenünk kell természetes kíváncsiságukra, érdeklődésükre.
A matematika nagyon absztrakt, de éppen ez a fő tudományos értéke, erőssége, mert ez azt
jelenti, hogy nagyon sokféle konkrét jelenség közös lényegét sűríti magába. Az értelmi
fejlődés folyamatában a matematikai nevelésnek – a gondolkodás fejlesztése és a valóság
mennyiségi és formai viszonyainak megismerése révén – van nagy szerepe.
A gyermek fejlettségéhez mért érdekes feladat, problémahelyzet felkelti az érdeklődését,
mozgósítja találékonyságát. A mozgás, a játékokkal való tevés-vevés kiemelkedő szerepet
játszik a matematikai tapasztalatszerzésben.
Minél többet lát, él meg a gyermek, annál több lehetősége van a környezeti relációk és
hatások reprodukálására. Fontos, hogy a gyermek meg akarja ismerni, a felnőtt meg akarja
ismertetni a világot, s a megismerés folyamatában tanuljon élénk értelmi, érzelmi és akarati
megnyilvánulásokat.
A tapasztalat, a tevékenység nyújtotta élmény és a gondolkodás összefüggései világosan
láttatják, hogy a gyermekek cselekvés, önálló tevékenység közben tanulnak meg látni,
figyelni, feladatokat megoldani, gondolkodni.
A külső világ tevékeny megismerése, a természeti, emberi, tárgyi környezetben való
eligazodás az ezzel összefüggő tapasztalatszerzésből, ismeretszerzésből áll.
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E folyamatba kell beágyazni a gondolkodás fejlesztését, vagyis a gyermekek környezetéből
kell kiemelni a tájékozódás, az ismeretszerzés közvetlenül érzékelhető tartalmát. E
közvetlenül szerezhető tartalom más ősszel, más télen, tavasszal, és nyáron tartalmában és
változásában egyaránt. Tehát, ahogy a gyermekeknél egyes tárgy emlékképe berögződött, más
helyzetben, más változatban is felhasználható ismeretanyaggá válik, ugyanúgy a külső világ
tevékeny megismerése közben a gondolkodás fejlődése azt jelenti, hogy a gyerekek képessé
válnak a változásokkal járó érzékleti érzékelhető összefüggések felfogására, és elsajátítják
azokat a fogalmakat, amelyekkel az érzékelhető folyamatokat kifejezhetik.
A gondolkodásfejlődés egyik forrása az érzelmi tapasztalás, a másik a mozgásfejlődés.
Mindannyian tudjuk, hogy a mozgások eredményeként létrejött észlelés öröme, a mozgás
ismétlésére ösztönzi a gyermekeket, míg az ismétlődő érzékelő mozgás elvezet a begyakorolt
legcélszerűbb mozdulathoz, melyeknek nyoma az agyában érzékelési mozgás sémaként
rögzülnek, s melyek alapját képezik a tapasztalatok, gondolkodássá fejlődésében.
Gyakorlással leegyszerűsödnek a mozgássorok, s ez már tudást jelent a gyermek számára.
Lényeges, hogy a tanulási folyamat legyen annyira érdekes, mint egy jó játék, a gyermek
önkéntelenül csodálkozzék rá a világ dolgaira, jelenségeire és ezáltal tapadjon meg benne az
ismeretanyag.

Tanulási képességek fejlesztése 1. osztályban
1. Célok:
Célunk a tanulók fejlesztése a problémamegoldó gondolkodás, a logikus gondolkodás,
a megszerzett tudás alkalmazása terén.
A részképességek fejlesztése által az olvasás-írás tanulásában logikus gondolkodásuk
fejlődésében és megszerzett ismeretük alkalmazásában, nagy segítséget adunk a
gyermekek számára.

2. Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•

Figyelemfejlesztés koncentrációs játékokkal, feladatlapokkal.
Nagymozgások, testséma, jobb-bal térirányok fejlesztése.
Észlelési mutatók (alaklátás, téri viszonyok) felismerése, fejlesztése.
Beszédfejlesztés: a helyes ejtési normákhoz igazodó beszéd: hallás és hangoztatás
utánmondással.
Szókincs aktivizálás, szógyűjtés, szó- és mondatalkotás, közmondások értelmezése.
Vizuális, motoros hallási és verbális emlékezet fejlesztése. Késleltetett emlékezet.
Gondolkodás fejlesztése: „kakukktojás” miért? Igaz, hamis állítások.
Olvasástechnika fejlesztése: válogató olvasás, szótagoló olvasás, ütemtartással
közösen, kiscsoportban, párokban.
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•
•
•
•

Perifériás látás fejlesztése.
Sorrendiség fejlesztése (tér- és időbeli sorrend).
Kézügyesség illetve szem kéz koordinációja.
Analízis-szintézis fejlesztés.

I. Alapozó időszak:
• A beszéd grammatikai rendezettsége.
• Formaészlelés, formafejlesztés. Formaemlékezet, (formakövető mozgások,
vázolások).
• Téri, -testi tájékozódás. Helyezd el magad a térben. Irányok közötti biztos
eligazodás (jobb, bal, lenn, fenn, között, alá, fölé).
• Koncentrációs játékok.
• Összefüggések keresése. Mit gondolsz? 1-9-ig.
• Alak-háttér kiemelés. Formafelismerés.
• Jobb, bal irányok, több kevesebb, ugyanolyan fogalmak.
• Helyes testtartás a padban, írás közben. A kéz izmait erősítő és lazító játékos
tornagyakorlatok. Laza csuklómozgás beidegzése.
Olvasás-írás tanítást segítő fejlesztés időszaka:
• Figyelem, emlékezet fejlesztése. Mit gondolsz?
• Szem-kéz koordinációja, fejlesztése. Konstrukciós játékok alkalmazása pl: legó,
különböző alakok, nyomatok színezése, ollóval meghatározott alakok vágása.
• Tudja-e követni az előrajzolt vonalat? Képes-e folyamatosan vezetni a ceruzáját?
• Testséma, térbeli tájékozódás. (Gyene A. 1. szakasz 47.f)
• Összehasonlítás, rendezés elvonás. Mit gondolsz? 1.-2.
• Tapintás memóriafejlesztés. Azonosak, különbözőek, Mit láttam?
• Formafelismerés, tárgysorozat.
• Irányok helyes differenciálása. Oszlop, sor fogalma.
• Grafomotoros képességek fejlesztése.
• Összefüggések keresése. Mit gondolsz?
• Gondolkodás fejlesztés. Találós kérdések, szórejtvények. „Kakukktojás
• Figyelem és emlékezet fejlesztés, szerialitás.
• Grafomotoros képességek fejlesztése.
• Analógia: Mit gondolsz? 8-12-ig
• Gondolkodást fejlesztő gyakorlatok okoskodó „c” mf.
• Alak-háttér kiemelése. (Gyene A.) 39. f.l.
• Grafomotoros képesség fejlesztése.
• Összehasonlítás, rendezés, figyelem, emlékezet fejlesztése. Mit gondolsz?
• Relációk, rész egész viszonya. Formaérzékelés.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuális emlékezet fejlesztés, vizuális érzékelés, észlelés.
Vizuális mintakövetés. Grafomotoros képességfejlesztés. Szem-kéz koordináció.
Összefüggések, figyelem, emlékezet. Mint gondolsz? 23.-25.
Számok helyes sorba rendezése. Formaészlelés fejlesztés.
Finommotorika, vizuális emlékezet, színlátás fejlesztése.
Beszédkészség fejlesztése, gondolkodás, megfigyelő képesség, emlékezet
fejlesztés.
Problémamegoldó gondolkodás. Fejtörők feladatlapon.
A beszéd promatikai rendezettsége. Összehasonlítás az év eleji eredményekkel.
Gondolkodtató feladatok az év során megismert eszközökkel.
Az éves munka értékelése.

Képességfejlesztés.
2.osztály
Játszva tanulás. Ez a mottója ennek az órának.
Ilyenkor van igazán lehetőségünk elmerülni a színezős, kirakós feladatokban.
Szeretik a logikai lapot, színes rudat és a pálcikával való játékos gyakorlatokat.
Figyelem és koncentrációt fejlesztő feladatokra van nagy szükségünk.
A hallott ismeretanyag alkalmazásában nyújthat segítséget a gyermekek számára, hiszen a
tapasztalás útján tanult dolgok sokkal jobban megragadják őket.
Ezen az évfolyamon a megszerzett tudást (olvasás, írás, számok ismerete) bővítjük és
alkalmazzuk a tananyagban is. Elkezdjük a gyerekeket megismertetni a nyelvtani
szabályokkal. Bővül a számkör és egyben a szorzótábla tanulása is itt indul el.
Ebben a folyamatban nagyon sok segítséget ad a gyermekeknek azon képességek fejlesztése,
amelyek a logikus gondolkodást, az ok-okozati viszonyokat, a megfigyelő képességet,
koncentrálást erősítik. Ugyanakkor a szép írás megtartásáért a finommotorikus képességek is
előtérbe helyeződnek.
Feladatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beszédfejlesztés, beszédészlelés.
Kézügyesség, tervezőképesség fejlesztés
Térbeli sorrendiség
Gondolkodás fejlesztés
Szem-kéz koordináció fejlesztés
Szóbeli kifejezőképesség ,szókincsfejlesztés.
Gondolkodás képességének fejlesztése, figyelem, koncentráció és emlékezet
fejlesztés
Verbalitás, beszédészlelés
Sorrendiség, sorba rendezés
Gondolkodtató feladatok
Beszédértés, szókincsbővítés
Logikus gondolkodás fejlesztése
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•
•
•
•
•

Emlékezőképesség fejlesztése
Gondolkodás, analizáló képesség fejlesztés
Megfigyelő képesség, memória .Koncentrálás fejlesztés
Verbális memória fejlesztése
Ügyesség fejlesztése. Térérzékelés, megfigyelés, koncentrálás, reakció készség
Alak-háttér kiemelés

Képességfejlesztés
3. osztály
Célok:
Célunk a tanulók fejlesztése, a problémamegoldó gondolkodás, a logikus gondolkodás, a
megszerzett tudás alkalmazása terén. Képességfejlesztés során a játszva tanulás a mottója
pedagógiai munkánknak. Ilyenkor van lehetősége a gyermekeknek a játszva tanulás
megtapasztalására. Harmadik osztályban különösen fontos – a fogalmazás tantárgy
tanításában – a kommunikációs kompetenciák fejlesztése, a szövegolvasás és a szövegértés
fejlesztése.
Feladatok:
• Beszédfejlesztés, beszédértés
• Logikai figyelemfejlesztő játékok
• Emlékezet, koncentráció fejlesztése
• Matematikai képességek fejlesztése
• Olvasási készség fejlesztése
• Kézírás fejlesztése az olvashatóság megtartásáért.
• Térbeli tájékozódás fejlesztése
• Ok-okozati összefüggések
• Kombinatorika, labirintus, titkosírás
• Beszédfejlesztés, beszédértés
• Logikai figyelemfejlesztő játék
• Emlékezet, koncentráció fejlesztése
• Sorrendiség.
• Mozgásfejlesztés és tartásjavítás
• A tematikai képességek fejlesztése
• Megfigyelő-, értelmező-, elemző-, ábrázolóképességek
• Sorrendiség
• Olvasási készség fejlesztés
• Logikai gondolkodás fejlesztése
• Kézügyesség – kézműves technikákkal
• Képfelismerés, alak-háttér
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gondolkodtató matematikai szöveges feladatok
Szövegértés, hasonlóság, különbözőség
Kézírás fejlesztése, az olvashatóság megtarthatóságáért
Logikus gondolkodás fejlesztése
Sorrendiség, testséma fejlesztése
analízis, szintézis képességének erősítése
számolási, gondolkodási készség fejlesztése
szem-kéz koordináció fejlesztés
verbális funkciók fejlesztése
térbeli tájékozódás
rész-egész, logikai gondolkodás
olvasás-szövegértés fejlesztése
matematikai gondolkodás
logikus gondolkodást fejlesztő gyakorlatok
alak-háttér kiemelés, kézügyesség
rész-egész összefüggések vizsgálása
analízis-szintézis képességének vizsgálata
ok-okozati összefüggések keresése
alak-háttér kiemelés
rész-egész összefüggések
matematikai gondolkodás fejlesztése
igaz-hamis állítások
csoportosítás összefüggések alapján
asszociációs játékok
kombinatorika, labirintus, titkosírás

Képességfejlesztés
4. osztály
Célok:
Célunk a tanulók fejlesztése, a problémamegoldó gondolkodás, a logikus gondolkodás, a
megszerzett tudás alkalmazása terén. Képességfejlesztés során a játszva tanulás a mottója
pedagógiai munkánknak. Ilyenkor van lehetősége a gyermekeknek a játszva tanulás
megtapasztalására. Negyedik osztályban különösen fontos a képességek komplex fejlesztése.
Az ismeretanyag gyakorlati úton való megtapasztalása által a gyermekek könnyebben
sajátítják el a nehezebb tananyagot is. Ez az évfolyam egyben előkészítése a felső tagozatnak
is, ezért fontos számunkra a tanulás tanítása.
Feladatok:
• Térirányok, égtájak, helymeghatározások
• Matematikai műveletek végzésének segítése
• Figyelem- és emlékezetfejlesztés
• Szövegértelmezés, szétválogatás
• Érzékelés látás útján
205

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oszthatóság szabályainak elsajátítása
Szavak- mondatok szerkezete
Valószínűségi játékok
Halmazok tulajdonságai
Analógiák felismerése, követése
Összehasonlítás, megkülönböztetés, lényegkiemelés
Helymeghatározások
Alak-háttér, formafelismerés, formaészlelés
Matematikai műveletek gyakorlása, bűvös négyzet
Szavak értelmezése, jelentése- titkosírás
Térészlelés, formaészlelés
Szövegértelmezés, szétválogatás
Figyelem- és emlékezetfejlesztés
Érzékelés látás útján
Állatok jellemzői és tulajdonságai
Halmazok értelmezése, alkotása
Oszthatóság szabályai
Szavak szerkezete
Kombinatorikai, valószínűségi játékok
Halmazok tulajdonságai
Sorrendiség, összevonás
Logikus gondolkodás fejlesztése
Matematikai műveletek megoldásának fejlesztése
Figyelem, koncentráció fejlesztése
Események, összefüggések, ok-okozati viszonyok
Állítások, tagadások összefüggések
Matematikai műveletek megoldó készségének fejlesztése
Igaz-hamis állítások
Ellentétes jelentésű szavak keresése
rész-egész összefüggések vizsgálása
grammatikai szerkezet, szövegalkotás szóban
adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése
analógiák felismerése, követése
összefüggések felismerése
oksági- és egyéb kapcsolatok feltárása
összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége
Megfigyelőképesség
Figyelem, koncentráció fejlesztése
Problémalátás és gondolkodás
Kreativitás fejlesztése
Összehasonlítás, megkülönböztetés, lényegkiemelés
Szerepjátékok
Formaészlelés fejlesztése
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Célok:
Célunk a tanulók fejlesztése a problémamegoldó gondolkodás, a logikus gondolkodás, a
megszerzett tudás alkalmazása terén.
A részképességek fejlesztése által az olvasás-írás tanulásában logikus gondolkodásuk
fejlődésében és megszerzett ismeretük alkalmazásában, nagy segítséget adunk a gyermekek
számára.
Feladatok:
• Figyelemfejlesztés koncentrációs játékokkal, feladatlapokkal.
• Nagymozgások, testséma, jobb-bal térirányok fejlesztése.
• Észlelési mutatók (alaklátás, téri viszonyok) felismerése, fejlesztése.
• Beszédfejlesztés: a helyesejtési normákhoz igazodó beszéd: hallás és hangoztatás
utánmondással.
• Szókincs aktivizálás, szógyűjtés, szó- és mondatalkotás, közmondások értelmezése.
• Vizuális, motoros hallási és verbális emlékezet fejlesztése. Késleltetett emlékezet.
• Gondolkodás fejlesztése: „kakukktojás” miért? Igaz, hamis állítások.
• Olvasástechnika fejlesztése: válogató olvasás, szótagoló olvasás, ütemtartással
közösen, kiscsoportban, párokban.
• Perifériás látás fejlesztése.
• Sorrendiség fejlesztése (tér- és időbeli sorrend).
• Kézügyesség illetve szem kéz koordinációja.
• Analízis-szintézis fejlesztés.
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VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK
1-4. ÉVFOLYAM
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TESTNEVELÉS (választható)
Célok és feladatok
-

Formálja a tanulók mozgás, - játék, és sportműveltségét.
Segítse elő a gyermekek egészséges testi fejlődését, fokozza edzettségüket, teherbíró
képességüket, alapvető fizikai képességeiket.
Keltse fel a tanulókban az érdeklődést a sport különböző ágai iránt, ösztönözze őket a
rendszeres sportolásra.
Ismerjék meg az alapsportágak legfontosabb szabályait s azokat a gyakorlás, mérkőzés,
versenyek során tartsák illetve tartassák be.
Tudatosodjon bennük, hogy a sportolás még a legegyszerűbb keretek között is a szabadidő
eltöltésének igen hasznos egészségmegőrző formája.
Segítse az iskolai testnevelés órák anyagának elsajátítását.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
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2. Anyanyelvi kommunikációIdegen 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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
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használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
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Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
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A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

1. osztály
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
ŐSZI FOGLALKOZÁS (kb. 12 óra)
Balesetvédelmi oktatás
Fogójátékok, futójátékok:
- szalagos fogó Kecskézés
- páros fogó
- Tűz, víz, repülő
Labdajátékok: Labdacica, Szabadulás a labdától
„Vigyázz a labdára”
Sorversenyek labdával
Játékos futóversengések, utánzó járások
Tornatermi játékok: Kiütő labdával
Házatlan mókus
TÉLI FOGLALKOZÁS (kb. 12 óra)
Talajgyakorlatok:
gurulóátfordulás előre- hátra
gyertya
Bordásfalgyakorlatok: mászások, függések
Fordított padon egyensúlyozás, leugrás feladatokkal
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Sorversenyek, váltóversenyek játékos feladatokkal
Téli foglalkozások a szabadban: hóemberépítés, szánkózás, csúszkálás, séta a
Kopaszkára
Játékos gimnasztika zenére
TAVASZI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Célba dobás kis labdával babzsákkal
Állóképességet növelő gyakorlatok
Futás a szabadban távolság növelésével
Felkészülés a házi mezei futóversenyre
Akadályverseny a Kopaszkán
Játék a különféle szerekkel: ugrókötél, karika, labda
Éves munka értékelése

2. osztály
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
ŐSZI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Balesetvédelmi oktatás
Utánzó járások: óriásjárás, törpejárás, négykézláb járás, pókjárás, rákjárás, fókajárás
Gyors indulások különféle testhelyzetekből
Kitartó futás, futás irányváltoztatással
Célba dobás, kislabda hajítás
Helyből távolugrás
Futó- fogójátékok: Tűz, - víz, repülő
Páros fogó
Szalagos fogó
TÉLI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Játékos gimnasztika zenére
Talajtorna: gurulóátfordulás előre, hátra
tarkónállás
hanyattfekvésből láb- és csípőemelések
Célba dobások karikába térdelésből, ülésből
Labdavezetés, sor – és váltóverseny labdával, állatutánzó járással
Támasz – és függésgyakorlatok
Akadályfutás
Téli foglalkozás a szabadban: szánkózás, hóemberépítés, csúszkálás, hó csata
TAVASZI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
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Játékos páros gyakorlatok.
Célba dobás babzsákkal, tömött labdával, kislabdával
Felugrások kéztámasszal különböző szerekre (pad, zsámoly, egyrészes szekrény)
Kitartó futás, gyors indulások, futó állóképesség fejlesztése
Távolugrás helyből és nekifutással.
Tollaslabdázás
Akadályverseny a Kopaszkán
Éves munka értékelése.

3. osztály
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
ŐSZI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Balesetvédelmi oktatás
Fogó – futó – és labdajátékok: Páros fogó, Balatoni halászok,
Fogyasztó, Fekete – fehér
Dobóversenyek célba és távolba különböző méretű labdával
Távolugrás helyből és nekifutással
Kitartó futást igénylő feladatok
Felkészülés (csapattagok kiválasztása) a városi 3 próba versenyekre.
Tornatermi játékok: - kispályás labdarúgás
- labdakiütő
- zsinórlabda
TÉLI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Talajtorna: gurulóátfordulás előre – hátra
gyertyába emelés különböző testhelyzetekben
Szekrényugrások különböző leugrási módokkal
Kötélhúzás, kötélmászás
Támasz – és függésgyakorlatok (talicskázás)
Gimnasztika zenére
Téli játékok a szabadban: hóemberépítés, szánkózás, csúszkálás, síelés.
TAVASZI FOGLALKOZÁSOK (kb.12 óra)
Váltóversenyek mászás, kúszás, dobás és rajtfeladatokkal.
Futótechnika fejlesztése, gyors indulások különféle testhelyzetekből.
Kislabda dobás gyakorlása a szabadban-dobóerő növelése.
Távolugrás nekifutással.
Labdás ügyességfejlesztés: labdavezetés jobb, bal kézzel helyben és
továbbhaladással.
Felkészülés a városi 3 próba versenyre és a tavaszi futóversenyekre.
Akadályverseny a Kopaszkán.
Az éves munka értékelése.

4. osztály
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Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
ŐSZI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra)
Balesetvédelmi oktatás
Játékos formában fogó-futó és labdajátékok
- Kotló és kánya
- Zsinórlabda
- Páros fogó
Kislabda hajítás távolba. Dobástechnika fejlesztése.
Magasugrás
Távolugrás nekifutással. A helyes talajfogás. A távolugrás szabályai.
Kitartó futás (800m)
Felkészülés a városi 3 próba versenyre (csapattagok válogatása)
Tornatermi játékok: - kispályás labdarúgás
- asztalitenisz
- labdakiütő
- zsinórlabda
TÉLI FOGLALKOZÁSOK (kb. 12 óra )
Labdajátékok: - kiütő (nehezebb szabályokkal)
- csapatlabda
- dobóversenyek
- fogyasztójátékok
Torna alapmozgásainak fejlesztése: mászások, függések tekintetében
Tanult alapelemek gyakorlása.
Szekrényugrás, leérkezés különféle feladatokkal.
Kötélmászás, kötélhúzás.
Kosárra dobás gumilabdával.
Gimnasztika zenére különféle eszközökkel.
Téli foglalkozás a szabadban: hóemberépítés, szánkózás, síelés.
TAVASZI FOGLALKOZÁS (kb. 12 óra )
Váltóversenyek, sorversenyek.
Magasugrás helyből, nekifutással.
Távolugrás nekifutással.
Kitartó futás.
Kislabda hajítás, kidobó célállásból befordulással.
Felkészülés a városi 3 próba versenyekre, és a tavaszi futóversenyekre.
Akadályverseny a Kopaszkán.
Az éves munka értékelése.
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ANGOL NYELV (választható)
Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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,
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mint az ismeretek. A matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben –
a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó
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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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
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A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
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-

egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

2. OSZTÁLY
Tantárgyi integráció
A műveltségi területek közül kiemelt hangsúlyt kap:
Hon és népismeret
Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz
Kommunikációs kultúra
Környezeti nevelés
Testi-lelki egyensúly
Pályaorientáció

Óraterv:

heti 1 óra
évi 3 7 óra
Területek
Beszélgetés, társalgás

Az éves órakeret felosztása
kb. 25 óra

Dalok, versek tanulása
Évközi, évégi ismétlés
Összesen

kb. 6 óra
kb. 6 óra
37 óra

Célok és feladatok:
Szoktassa a gyerekeket az angol nyelvű beszédhez.
A helyes artikuláció megalapozása.
Érdeklődés felkeltése az angol nyelv iránt.
Angol népdalok, mondókák tanulása játékos formában
A továbbhaladás megalapozása
Fejlesztési követelmények:
A gyerekek második osztályban csak hallás után sajátítják el az anyagot.
A beszédkészséget kapcsoljuk a hangoztatáshoz, játékokhoz, szemléltetéshez.
Életkori sajátosságok figyelembevétele pl. az egyszerűbb grammatikai kérdések, a tanulók
számára érdekes témák.
Értékelés:
A gyerekek munkáját minden órán értékelni kell.
Az értékelés történhet szóban vagy írásban, de nem osztályzat formájában.
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Eszközök, feltételek:
Színes kártyák
Angol nyelvű szemléltető kártyák, képek
Színes kréta
Számkártyák
Betűkártya
"This is the way" kazetta
Baranyiné Szabó Katalin-Kasznárné Endrődi Kinga:
Angol nyelvkönyv (dalok,versek)
Angol nyelvkönyv 1-2 kazetta
Gedeon Éva-M.Tóth Zsuzsa-Rádai Péter :165 ötlet
Módszertani ötletgyűjtemény nyelvtanárok számára
Richard Charry: Tesz-vesz szótár

Témakörök, tartalmak:

A továbbhaladás feltételei:

A társadalmi érintkezéshez
szükséges feltételek

Üdvözlés, bemutatkozás
Család
Állatok
Számok 1-20-ig
Szinek
Iskola

Tudjon köszönni
Családtagok ismerete
4-5 állatnév ismerete
Tudjon 20-ig számolni
Alapszínek ismerete
Mindennapos taneszköz
megnevezés

Karácsony
3-4 mondóka és dal minden
témakörben
Ruhák
Gyümölcsök
Testrészek

4-5 mondóka vagy dal ismerete
4-5 ruhadarab ismerete
4-5 gyümölcs ismerete
a főbb testrészek ismerete
a főnevek egyes és többes-számú
alakja tudjanak angol nyelvű
felszólításokra cselekvéssel
reagálni
tudjanak egyszerű kérdéseket
feltenni
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3. OSZTÁLY
Óraterv: - 3. osztály:

heti óraszám

1 óra

éves óraszám: 37 óra
Területek

Éves órakeret felosztása

Tananyag

30 óra

Ismétlés, gyakorlás, ellenőrzés

7 óra

Összesen

37 óra

Célok és feladatok:
A nyelvtanulási vágy felélesztése
Motiváció kialakítása
Ismerkedés az angolszász kultúrával
A beszédkészség és a beszédérték kialakítása
A helyes kiejtés és intonáció kialakítása
Fejlesztési követelmények:
Az általános fejlesztési követelmények közül elsődleges az, hogy a tanulóban tudatosodni
kezdjen, hogy a nyelv a kommunikáció eszköze, ezért a tanárnak ösztönöznie kell a gyereket
a kontaktus felvételére.
Fogalomkörök nyelvi kifejezése:
Simple Present
Present continuous
Adverbs of Frequency
Possession: have/has
my, your, his...
There is/are
Prepositions of Place: in, orv at, under
Can/can't
Conmands
Fogalomkörök:
Aktív szókincs 100 szó
Passzív szókincs 50 szó
Common Objects
Numbers 0-100
Colours
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ABC
Days of the Week
Months of the Year
Dates
Food
Family
Clothes
Parts of the Body
Animals
Weather
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
Információkérés
Információadás
Szeretem, nem szeretem
Tetszés, nem tetszés
Dátum
Napi tevékenység
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Témakörök, tartalmak:
Üdvözlés Búcsúzás Odaadás
Megköszönés Információadás és
kérés tárgyakról és emberekről
Számok Bemutatkozás
Köszönések, hivatalos
megszóltások Életkor
Kérdés
Válasz
ABC betűzés Bocsánatkérés A
birtoklás kifejezése Hibás
személyes
információ
kijavítása
Családtagok
Bocsánatkérés
Emberekről
való kérdések
és válaszok
Érzések kifejezése
Barchkochba
Eldöntendő
kérdések
Útbaigazítás
Vásárlás
A többes szám
kifejezése
Emberek és
tárgyak leírása
készítése

Rövid jelenet eljátszása pl.
bemutatkozás, bevásárlás

Kezdeményezés és
válasz - A tárgyalt
kifejezések nyelvi
egységként
szerepelnek What's that?
It's a ....
Who's that?
It's a...
My name is...
This is...
Napszakok
Mr,Mrs,Miss, Számok
A betűk abc-s neve
How old are you?
How old is he/she?
How do you
spell...?
What's your
name/adress/
telephone number?
your/his/her
Who is he/she/that?
Are you
hungry/thirsty/
cold/bored?
Rövid
válaszok yes, I am
No, I, m not
Eldöntendő
kérdések és rövid
válaszok
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A
továbbhaladás
feltételei:
Beszédkészség
Tudjon egyszerű
kérdést feltenni
és válaszolni rá
Beszédértés
A tanár
egyszerű
utasításainak
megértése és
végrehajtása
A tananyaghoz
kapcsolódó
egyszerű
kérdések,
közlések
megértése
Olvasási készség
A feldolgozott
tankönyvi
szövegek helyes
artikulációval
történő olvasása
Iráskészség
Ismert szavak
helyes leírása
ismert
szavakból álló
mondatok
másolása
Ismerje és
használja a
birtoklást
A főnevek
többesszáma
Leggyakoribb
elöljárószók

Visszautasítás
Helyre való
kérdezés és válasz
A birtoklás:
kérdés, válasz és
tagadás
Tárgyak leírása
Javaslattevés
Egyetértés
TV műsorok
Pénz
Árak
Hogylét felől
érdeklődés
Preferenciák
kifejezése
Képességek
The Golden
Lion of Luxor
part 1-5

They are...
Are they...?
Where. . . ?
Előlj árószók
(in, under)
have got/has
got
Rövid válaszok
Colours
Let's
I, ve only got
pounds/pence
How much. . .
How is/are...?
I love/don't/
like/prefer...
Do you like...?
Rövid válaszok
I can/can't...
Can you...?

ismerete,
használata (in, on
under)
Egyetértés, egyet
nem értés
kifej ezése
tetszés, nem
tetszés
kifejezése
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Megjegyzés
Fényképek
alapján
beszélgetés a
családtagokról
Számkártyák,
betűkártyák
használata
Személyi kártya

ÉNEK- ZENE
4. évfolyam
Célok és feladatok
Az ének – zenetanítás célja a gyermek eszmei formálásának, érzelmi világának gazdagítása.
A zene örömöt, sikert, a felfedezés, újraalkotás és önkifejezés élményét is nyújtja. A zene
megszerettetéséhez az egyenes zeneművek élményt nyújtó megismerése és megértése
szükséges. Fontos a játékosság, a zenei élményt gátló feszültség feloldása, a tanulók pozitív
viszonya tanítójukhoz.
Az igényes, művészi zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és
zenehallgatási szokásokat.
Az énekhang a gyermek veleszületett „hangszere”, ami az énekes tevékenységek, a
foglalkozások alapja.
A hangszerekkel, tapssal egybekötött csoportos éneklés, a közös muzsikálás
közösségformáló hatású. Ezen felül lehetőséget ad a karizmatikus dalokon keresztül a vallásos
énekek megszerettetésére. Ezen a zenei anyagon keresztül lehetőségünk van a vallásosságra
nevelésre.

Fejlesztési követelmények
Éneklés
A „zenei” tanítás első lépése az énekhang megformálása, azaz az éneklési készség
fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása. Fejlesztési követelménye a csoport egységes,
szép közös éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes artikulációval, pontos
dalkezdéssel és zárással. Énekes játékok, táncos dallamok előadása mozgással, jó ritmusban, a
dalok hangulatának megfelelően. Daléneklés könnyű ostinato kísérettel. Kánonok, kétszólamú
művek éneklése.
Zenei hallás
A tanult dalokon keresztül történik a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó – és
dinamikaérzék kialakítása. Követelmény a belső hallás megalapozása, a zenei memória
fejlesztése is.
Zenei olvasás – írás
Fejlesztési követelmény: a tanult dallami és ritmikai elemek felismerése betűkottáról
és kottaképről. Ismert dalok szolmizált olvasása és felismerése kottaképről, kézjelről. A tanult
szolmizált hangok éneklése dalokban, motívumokban, írása a tanult dó helyekkel.
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Zeneértés
A többször meghallgatott zeneművek felismerése, megnevezése, a zenei karakterek
különbségének, kifejezőerejének megfigyelése.

Tanulói és a tanítást-tanulást segítő eszközök
Tanulói: 333 olvasógyakorlat, hangjegyfüzet
Tanári: hangjegyvonalas tábla, magnó + kazetták, CD lejátszó, CD lemezek, kézikönyvek.
Ajánlott irodalom:
Kerényi György: Magyar énekes népszokások
Dancs Lajos: Kör, kör ki játszik?
Dr. Barsi Ernő: Népszokások az ének-zene órán
Dömötör Tekla: Naptári ünnepek, népi színjátszás
Dr. Földyné A.A : Magyar népszokások dalai /jegyzet /
Kodály: Válogatott bicíniumok
Hozsanna
Áldjad én lelkem az Urat
Hozzád szól az ének
Erőm és énekem az Úr
Ellenőrzés, értékelés
Tanítási órán rendszeres szöveges értékelés, bíztatás.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
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1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
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A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
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Gazdasági nevelés
Környezettudatosságra nevelés
A tanulás tanítása
Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás

A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
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problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

4. évfolyam
Évi óraszám: 37 (heti 1)

Belépő tevékenységek

Tartalom

Éneklés
Hangterjedelem: c’-e”
Hangképző gyakorlatok
Fokozatos halkítás-erősítés
műzenei példákon
Bicíniumok csoportos előadása
Szolmizált éneklés kottaképről
Hétfokú dallam éneklése
szolmizálva, kézjelről
Ritmusjátékok, ritmusgyakorlatok
a tanult ritmusértékekkel,
a tanult ütemformákban

Magyar népdalok
elsősorban környékünkről: zempléni
(pataki, bodrogközi,
hegyközi, szlovák)
Tanult, dalok, összehasonlítása
Zempléni változataival
Egyházi énekek
(Liturgikus, karizmatikus)
Himnusz
Népszokások megismerése
(lakodalmi, betlehemes stb.)
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Zenehallgatás
Fokozatos halkítás, erősítés
megfigyelése műzenei példákon.

Népdalfeldolgozások, szülőföld dalkincse
Hangszeres karakterdarabok

Improvizáció
Készségfejlesztés a megismert
ritmikai, dallami elemekkel
Ritmuskíséret rögtönzése ismert
dallamhoz

Dallam modellként
tanult ritmikai,
dallami elemek
Olvasógyakorlatok
Magyar népdalok

Zenei olvasás- írás, zenei ismeret
A tanult ritmusképletek felismerése
Olvasása kottaképről
és írása
Dallamolvasás
Hétfokú dallamfordulatok
kottaképi elhelyezése

Tanult dalanyag
Öt és hétfokú
olvasógyakorlat

TEMATIKUS ÖSSZESÍTETT ÓRATERV

TÉMAKÖR

ÓRASZÁM

1. Ismert gyermekdalok zempléni változatai
2. Pataki diákdalok
3. Bodrogközi népdalok
4. Hegyközi népdalok
5. A mise állandó részei
6. Liturgikus énekek
7. Katolikus karizmatikus énekek

5 óra
4 óra
5 óra
5 óra
4 óra
5 óra
5 óra
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HELYI KERETTANTERV
AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS ÉS OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS
FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA 5-8. ÉVFOLYAM
Célok és feladatok
Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza szervesen folytatja a
bevezető és kezdő szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését.
Az 5-6. évfolyamon – az 1-4. évfolyamhoz hasonlóan – továbbra is az alapkészségek
fejlesztése kap fő hangsúlyt. Ez a szakasz – igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez,
az életkori sajátosságokhoz – figyelembe veszi, hogy a 10–12 éves tanulók gondolkodása
erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz. Az 5–6. évfolyamokon ezért az
integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik, a serdülőkor kezdetétől (a fejlesztő
szakaszban) viszont előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás.
Az iskola az 1-4. évfolyamokhoz hasonlóan az 5-8. évfolyamokon is különböző
érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú,
kultúrájú gyerekeket együtt neveli. Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek
megfelelően felkészíti őket a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, és előkészíti
őket a társadalomba való beilleszkedésre. Ennek érdekében kiemeli a kommunikációs, a
narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a
problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos
képességeket, kulcskompetenciákat.
Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való
harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. A tanulási tevékenységek közben és a
tanulói közösségben való élet során fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségét,
akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. Rávezet a megbízhatóság,
becsületesség, szavahihetőség értékére.
Az alapozó és fejlesztő szakasz szocializációs folyamatában az iskola tudatosítja a
közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző szabályát.
Tisztázza az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek fontosságát a
közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és
kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjeszti a természeti
és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is.
Az iskolának ezekben a szakaszokban is kiemelkedő feladata a nemzeti, a nemzetiségi
és az etnikai hagyományok tudatosítása és az ápolásukra való nevelés. Nevelési-oktatási
tevékenységével az iskola fejleszti a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, képviseli az
egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt. Erősíti az Európához tartozás tudatát, és
egyetemes értelemben is késztet más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak,
életmódjának megismerésére, megbecsülésére. Ugyanakkor figyelmet fordít az emberiség
közös problémáinak bemutatására.
Az 5-8. évfolyam, szervesen folytatva az 1-4. évfolyam munkáját olyan iskolai
pedagógiai munkát feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész
személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a középpontban, figyelembe véve, hogy az oktatás
és nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb
fóruma is.
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Kiemelt fejlesztési feladatok
A kiemelt fejlesztési feladatok az iskolai oktatás valamennyi elemét áthatják, elősegítik
a tantárgyközi kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók
személyiségének fejlődését.
Énkép, 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. Ahhoz, hogy tanulóink képesek legyenek énképükbe
integrálni az újabb és újabb ismereteket, folyamatosan gondoskodnunk kell arról is, hogy
egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, sorsuk és életpályájuk
alakításában. Ennek érdekében a Nemzeti alaptanterv műveltségi területein a nevelés és
oktatás pedagógiai szervezését a tanuló ember szempontjából közelítsük meg, és
törekedjünk a tanulók ön- és világszemléletének folyamatos formálására.
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.
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.
Tanulóink már az Európai Unió polgáraiként fogják felnőtt életüket leélni, ezért arra kell
törekednünk, hogy iskolás éveik alatt olyan ismeretekkel, személyes tapasztalatokkal
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gazdagodjanak, amelyek birtokában meg tudják majd találni helyüket az európai nyitott
társadalmakban. Nem kevésbé fontos az sem, hogy európai identitásuk megerősödésével
legyenek nyitottak és elfogadóak 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.
Környezeti nevelés
A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos
magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék
képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő
természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata feltételezi az egész életen át tartó tanulást,
amelynek segítségével olyan tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív,
problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a környezet,
a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy
közös tetteikben.
Mindez úgy valósítható meg, ha a különös figyelmet fordítunk a tanulók
természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak
környezetük állapota iránt, képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minőségi
változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet természeti és ember
alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kapcsolatos állampolgári
kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására. A környezet ismeretén és a személyes
felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a
tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv.
A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat,
amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét
hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív
környezeti következményeit.
A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe,
gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk
megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az
együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
Információs és kommunikációs kultúra
Az információs és kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a
tudást, az emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló
információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése,
felhasználása, közvetítése, alkotása.
Kiemelt feladat a megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a
megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre, amelyek az
információs és kommunikációs kultúra szerves részét képezik. Kommunikációs kultúránk
szerves része az anyanyelv tudatos és igényes használata, valamint az idegen nyelvű, illetve a
különböző kultúrák közötti információcsere.
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A közoktatás egész időszakában minden műveltségi területen nagy gondot kell fordítani
a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére, beleértve mind a valós, mind a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.
Az iskolának az elektronikus média hatásmechanizmusainak megértésére, általában a
különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt információ megtalálására, szelektív
használatára kell nevelnie. Olyan fiatalokat kell kibocsátania, akik sikeres tanulási
stratégiákkal használják ki az információs világháló lehetőségeit és eszközeit az élethosszig
tartó tanulás során.
Az információs és kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a
társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás
megértésének, elfogadásának, megbecsülésének döntő tényezője.
Tanulás
A tanulás a pszichikum módosulása külső tényezők hatására, tehát nem csupán
ismeretelsajátítás és a figyelem, emlékezet működtetése. Tág értelmezése magában foglalja
valamennyi értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Ez az iskola
alapfeladata.
A tanulás számos összetevője tanítható. Minden nevelő teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést a különböző szaktárgyi témák iránt, útbaigazítást adjon annak szerkezetével,
hozzáférésével, elsajátításával kapcsolatban, valamint tanítsa a gyerekeket tanulni. A tanulók
tegyenek szert fokozatos önállóságra a tanulás tervezésében. Vegyenek részt a kedvező
körülmények (külső feltételek) kialakításában. Élményeik és tapasztalataik alapján ismerjék
meg és tudatosítsák saját pszichikus feltételeiket. Az eredményes tanulás módszereinek,
technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása főleg a következőket foglalja magában:
- az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása;
- az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése;
- a csoportos tanulás módszerei, a kooperatív csoportmunka;
- az emlékezet erősítése, a célszerű rögzítési módszerek kialakítása;
- a gondolkodási kultúra művelése;
- az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása;
- az élethosszig tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása;
- az alapkészségek kialakítása (az értő olvasás, az íráskészség, a számfogalom
fejlesztése).
A tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa. A
hagyományos tantermi oktatást az iskola keretein belül is kiegészítik az egyéni tanulás
lehetőségei, amelyhez sokféle információforrás gyors elérésére van szükség. A könyvtár
használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai szolgáltatásai az
iskolai tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, módszereit – az önálló
ismeretszerzés érdekében – a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Váljanak rendszeres
könyvtárhasználóvá, igazodjanak el a lakóhelyi, az iskolai, valamint a regionális és országos
könyvtárakban. Ismerjék a könyvtári rendszert, a könyvtárban való keresés módját, a keresést
támogató eszközöket, a főbb dokumentumfajtákat, valamint azok tanulásban betöltött
szerepét, információs értékét. Sajátítsák el az adatgyűjtés, témafeldolgozás, forrásfelhasználás
technológiáját, és alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás átadásának képessége.
A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai eszközök és az elektronikus
oktatási segédanyagok használata. Ez új lehetőséget teremt az ismeretátadásban, a
kísérleteken alapuló tanulásban, valamint a csoportos tanulás módszereinek kialakításában.
A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait,
stratégiáit, stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit,
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ezekre alapozza a tanulás fejlesztését. Gondosan kutassa fel és válassza meg a fejlesztés
tárgyi-cselekvéses, szemléletes-képi és elvont-verbális útjait, és ruházza fel azokat életszerű
tartalommal. Törekedjen a gondolkodási képességek, elsősorban a rendszerezés, a valós vagy
szimulált kísérleteken alapuló tapasztalás és kombináció, a következtetés és a
problémamegoldás fejlesztésére, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás,
általánosítás és konkretizálás erősítésére, a mindennapokban történő felhasználására. Olyan
tudást kell kialakítani, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni. Előtérbe kerül az új
ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. Ezzel párhuzamosan érdemes nagy
hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk
sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb lehetőségek
kiválasztásának területeire. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok
kezelése, az életminőség javítása, az életvitel arányainak megtartása, az értelmi, érzelmi
egyensúly megteremtése, a teljesebb élet megszervezése.
Testi és lelki egészség
Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges
életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi,
lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a
pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a
gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelőzésének módjára tanít,
hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való
tiszteletére is nevel. A pedagógusok készítsék fel a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló,
felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni,
egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és
fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. Ismertessék meg a
környezet – elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés – leggyakoribb, egészséget, testi
épséget veszélyeztető tényezőit és ezek elkerülésének módjait. Nyújtsanak támogatást a
gyerekeknek – különösen a serdülőknek – a káros függőségekhez vezető szokások (pl.
dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, rossz táplálkozás) kialakulásának megelőzésében.
Segítsék a krízishelyzetbe jutottakat. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon
a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős,
örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő,
tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az
egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős
szerepe van.
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; a legfontosabb pályák,
foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzájuk vezető utaknak,
lehetőségeknek, alternatíváknak tevékenységek és tapasztalatok útján történő megismerése; a
lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása. Tudatosítanunk kell a
tanulókban, hogy életpályájuk során többször pályamódosításra kényszerülhetnek.
Az iskolának – a tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételek, tevékenységek biztosítására
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van szükség, amelyek elősegíthetik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket,
elmélyedhessenek az érdeklődéseiknek 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.
A pályaorientáció területén található kulcskompetenciák közül kiemelt figyelmet igényel a
rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és
társadalmi szinten egyaránt.
A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez
elengedhetetlenül szükséges a szociális és társadalmi kompetenciák tudatos, pedagógiailag
megtervezett fejlesztése. Olyan szociális motívumrendszer kialakításáról és erősítéséről van
szó, amely gazdasági és társadalmi előnyöket egyaránt hordoz magában. A szociális
kompetenciák fejlesztésében kiemelt feladat a segítéssel, együttműködéssel, vezetéssel és
versengéssel kapcsolatos területek erősítése. Ezzel párhuzamosan szükséges a társadalmiállampolgári kompetenciák körét is meghatározni, nevezetesen a jogaikat érvényesítő, a
közéletben részt vevő és közreműködő tanulók képzéséről van szó. A szociális és társadalmi
kompetenciák fejlesztésének fontos részét képezik a gazdasággal, az öntudatos fogyasztói
magatartással, a versenyképesség erősítésével kapcsolatos területek, mint például a
vállalkozási, a gazdálkodási és a munkaképesség, szoros összefüggésben az ún. cselekvési
kompetenciák fejlesztésével.
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
5-8. évfolyam
A magyar nyelv és irodalom alaptantárgy elsődleges eszköze az emberi kapcsolatok
felvételének. Az anyanyelv meghatározó szerepű a személyiség kialakulásában, fejlődésében.
Babits szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy megtanítson gondolkodni és beszélni. A
magyar nyelv alapul szolgál más nyelvek megismerésében és elsajátításában. A tantárgy
tanításának feladata a kommunikációs készség fejlesztése a szóbeli és írásbeli önkifejezés árnyalt
lehetőségének megalapozása, az irodalom megszerettetése s egyben elhelyezése más művészeti
ágakban, az olvasási kedv felkeltése és megerősítése. Célunk az önművelődés igényének
felébresztése és e cél érdekében a könyvtár felfedezése, használatának elsajátítása. Tantárgyunk
oktatásával olyan alapkészségek közvetítését kívánjuk megvalósítani, melyek megalapozzák
tanulóink irodalmi műveltségét. Kiemelt feladataink közé tartozik a logikus gondolkodás
fejlesztése, s olyan képességek fejlesztése, mely segíti tanulóinkat abban, hogy felismerhessék és
megkülönböztethessék a szépet és a rútat, művészeti alkotásokban, emberi megnyilatkozásokban,
produktumokban, és cselekedetekben. Véleményük kialakításánál mutasson irányt a keresztény
értékek ismerete, és a Biblia közelsége.
Magyar nyelv és irodalom
Célok és feladatok
Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, a tanulók
életkorának megfelelően. Ennek döntő eleme a szóbeli és írásbeli befogadás, a szóbeli és
írásbeli szövegalkotás a kommunikációs körülményeknek megfelelően. Az anyanyelvi
nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes
használatának, az önálló tanulási és önművelési képességeknek a kialakítása.
Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg és segíti elő más nyelvek elsajátításának a
képességét is. Fejleszti a tanuló önálló, kritikai gondolkodását. Minden tantárgy tanulásának
az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási készség. A megfelelő
kommunikációnak is előfeltétele, hogy a tanuló ismerje az anyanyelvét felépítő elemeket, a
velük összefüggő szabályokat. Gyűjtsön tapasztalatokat anyanyelve jelenkori és múltbeli
állapotáról. Az anyanyelvi oktatás tananyagát a nyelvtudomány újabb eredményeire épülő
korszerű ismeretek adják. A tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszemléletű.
De a különböző anyanyelvi és irodalmi ismeretek elsajátítása csak eszköz a tanulók értelmi,
önálló ismeretszerzési és kommunikációs képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. A
nevelés elsősorban a képességek és a készségek fejlesztésére irányul.
Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szorosan összetartozó része az iskolai képzésnek.
Az irodalmi képzés alapvető fejlesztési célja a kommunikációs készségek, képességek
fejlesztése, az önálló és interaktív tevékenységek kialakítása, fejlesztése. Cél továbbá az
alapvető irodalmi-szakmai ismeretek elsajátíttatása is, azok alkalmazására, értelmezésére való
képesség kialakítása. Kiemelt cél az irodalom, az irodalmi alkotások megkedveltetése, az
olvasás igényének kialakítása, az irodalmi művek adta élmények, érzések ismeretté, tudássá
való transzformálása, az elemzésre, értelmezésre való figyelem felkeltése és kialakítása, az
irodalomhoz és a művészetekhez való pozitív viszonyulás megteremtése. Ezzel szorosan
összefügg a szóbeli és írásbeli képességek, az önálló szövegművek alkotására való
képességek, a vitakészség kialakítása és fejlesztése. Az irodalmi nevelésnek feladata továbbá
a megfelelően motivált befogadói magatartás kialakítása, az irodalom és a művészetek iránti
érdeklődés állandó fejlesztése, az önálló ízlés kialakulásának az elősegítése.
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A tanulók az anyanyelvi készségek birtokában legyenek képesek irodalmi művek önálló és
közös feldolgozására, értelmezésére, különböző műfajú szövegek alkotására.
Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén – korukhoz képest –
alakítsák saját értékrendjüket, egyéni ízlésüket. Legyenek képesek a saját és az általános
értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek
összhangjában alakítsák ki. A tanulók tudjanak különbséget tenni elsődleges és másodlagos
szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy
motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd, az
irodalommal és az anyanyelvvel való foglalkozás, az olvasás, a moziba, a színházba való járás
váljon életük, hétköznapjaik részévé, maguk által is megfogalmazott igénnyé.
Bővüljenek ismereteik a keresztény kultúra értékeinek felfedezésében. Erősítsék a szeretet,
megértés, jóság érzését. Kapjanak buzdítást ezáltal arra, hogy cselekedeteiket a keresztény
erkölcsiség vezesse.
Az iskolai nevelés feladata továbbá az anyanyelvről és az irodalomról való elvont
gondolkodás alapjainak kialakítása, fejlesztése is. Alakuljon ki bennük fogékonyság az
alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, lélekállapotok, hangulatok, ill.
erkölcsi értékek, törvények, társadalmi kérdések problémafelvetése iránt.
Fontos, hogy ezekről a kérdésekről a gyerekek önálló véleményüket, gondolataikat
megfogalmazzák, róluk vitatkozzanak, fejlődjön vitakészségük, kritikai gondolkodásuk.
Alapvető cél az is, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés során a tanulók képesek legyenek
szakmai tudásuk, ismereteik vissza- és átadására, bizonyos szövegtípusok, műfajok
alkotására. Szóbeli és írásbeli fogalmazásukat egyfajta „szakmai igényesség”, szabatosság,
stílusosság, a kommunikációs körülményeknek való megfelelés, nyelvi helyesség jellemezze.

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Évfolyam

5./ 148

6./ 148

7./ 129,5

8./ 129,5

Tantárgyak
Magyar nyelv
Irodalom

2
2

2
2

2
2

1
2

2
2

1
2

Összesen

A tanulók értékelése
A magyar nyelvi és irodalmi 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.
Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában személyre irányuló
értékelést, illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű értékelést is. Az értékelés
kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelően ők maguk is végezzenek
önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el társaik értékelésének a tapintatos formáit.
Célszerű külön értékelni az önálló tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a közös, ill. a
csoporttevékenységet. Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok elvégzése után
maguk is pontosabb képet alkothassanak saját és társaik képességeiről, felismerjék
hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok pótlásának, a hibák kijavításának.
A tanulók munkájának megítélésében hangsúlyos szerepet kapjon a szóbeli és az írásbeli
kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbeli és az írásbeli
szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos legyen, ám minden esetben
jellemezze a személyiség tisztelete; hiszen célja elsősorban az önismeret fejlesztése, az
önbizalom erősítése. Az anyanyelvi tudás értékelésében meghatározó az anyanyelvi
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jártasságok, képességek, készségek szintjének az ellenőrzése. A nyelvi rendszer ismerete csak
eszközjellegű, a nyelvi tudatosság fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja.
Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló aktuális teljesítményét
saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és ösztönző értékelés alapja a tanulók
tudásának, teljesítményének alapos ismerete. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos
megfigyelésnek, adatgyűjtésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának. Formáló-segítő
értékelésre van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, amit
sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudását,
teljesítményét még magasabb szintre.
A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári értékelés formáját
tekintve lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli visszajelzés (ez utóbbiak
egy szótól a szövegig terjednek). A tanár figyelme terjedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak
folyamatos javítására, szöveges értékelésére is.
A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus értékelésre,
folyamatos formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. Az év eleji diagnosztikus
értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, amire képes, honnan indítható a fejlesztés.
A formatív értékelés célja elsősorban a tudás, a teljesítmény változásának követése,
visszaigazolása a megerősítés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. A tanév során legyenek
szummatív értékelések is, pl. a témazáró anyanyelvi és irodalmi dolgozatok, fogalmazások, év
végi felmérések.
Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési folyamatban, pl.
szóbeli feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vizuális megjelenítés, szóbeli
felmérés, írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi
feladat, írásbeli házi feladat, dolgozat, feladatlap, memoriter mondása. A feladatlapok
tartalmazzanak feleletválasztó, feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat
egyaránt.
A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is egyben, a
pedagógus önszabályozásának az eszköze.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények
és tárgyi feltételek
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A magyar nyelv és irodalom tantárgy taneszközeinek kiválasztásakor mind pedagógiai, mind
szakmai-tartalmi, mind formai kritériumok figyelembevételét javasoljuk.
A tartalmi kritériumok között fontos, hogy a tankönyvek szakmailag hiteles tananyagot
közvetítsenek. Építsenek – az életkori sajátosságok, valamint a tantervi célok és fejlesztési
követelmények maximális figyelembevétele mellett – az olvasáskutatás, az
irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az anyanyelv- és irodalompedagógia, az általános
pedagógia, a didaktika és a pszichológia, ezen belül a fejlődéslélektan legújabb eredményeire.
Jellemezze a tankönyveket a szakmai, didaktikai kimunkáltság; a megfelelő terjedelem;
tanulhatók és taníthatók legyenek. A tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a
heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben.
Az irodalomkönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek forrását, típusait és
műfaját tekintve. Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a gyerekek mindennapi életéhez,
ugyanakkor adjanak betekintést – a gyerekek érdeklődési körének és életkori sajátosságainak
megfelelően – a természettel, a társadalmi élettel, a művészetekkel kapcsolatos
ismeretkörökbe, segítsék a tanulókat eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját
belső világukban. Tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek
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kielégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. A szövegek kínáljanak lehetőséget a
nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák megismerésére is. Az igényes
szövegválasztás, szöveggondozás sikerrel járulhat hozzá az olvasás megszerettetéséhez, az
olvasóvá neveléshez. Az irodalmi tankönyv legyen tekintettel a befogadási mechanizmus
sajátosságaira. Legyen képes összekapcsolni az olvasott műveket a gyerekek eleven világával,
akik így képesek „bekapcsolni” jelértelmező tevékenységüket. Vegye figyelembe a fiúklányok egyéni érdeklődését is, és a „fiction” iránt közömbös gyerekek számára kis arányban
„non-fiction” szövegeket is adjon. Ez tág teret engedjen a diák egyéni ízlésének, a
differenciálásnak, a „kötelezően választható” instrukciónak, és bő műlistáival,
könyvajánlásaival olvasmányhalmazok koncentrikusan bővülő körét kínálja fel a tanulóknak.
A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle feladatot tartalmazzanak.
Legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, ezek legyenek alkalmasak az
önismeret, az empátia fejlesztésére is. A gyakorlatok mennyisége és nehézségi foka nyújtson
lehetőséget a személyre szabott jártasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a
felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra.
A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli és írásbeli
kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. A fogalmazástanítás terjedjen
ki mind a kreatív írás, mind a műfaji követelményeknek megfelelő fogalmazás fejlesztésére.
A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási szempontból
kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bonyolult vagy nehezen érthető a
gyerekek számára.
A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az anyanyelvvel való
foglalkozásra.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
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értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
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Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
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Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
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A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

Tantárgyi tantervek
Magyar nyelv 5. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Az egyszerű, érthető, hatékony közlések megfogalmazása a különféle kommunikációs
helyzetekben (pl. a társalgás, a kérés, a tudakozódás, a felelet, a beszámoló műfajában). A
kommunikáció céljának felismerése, a kommunikációs szándéknak és a kommunikációs
körülményeknek megfelelő, változatos, különféle mondatokkal kifejezett rövid üzenet
megfogalmazása. Mások üzenetének rövid szóbeli összefoglalása.
Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő artikuláció,
beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szünettartás alkalmazása. A
testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása.
Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező elmondása.
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás.
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűméretek, a szöveg
képének megfelelő értelmezése.
Rövidebb terjedelmű (min. 200 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és
dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, összefoglalással.
Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. Információvisszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján.
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Írásbeli szövegek megértése és alkotása
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban (pl. rövid leírás,
kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) személyes és olvasmányélmények,
filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajátosságok figyelembevételének harmóniája a
fogalmazásokban.
Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban. Az
önkifejezés képessége a szabad fogalmazásban és a szöveggyakorlatokban (szövegek átírása,
olvasott művekhez különböző befejezések készítése, a történet folytatása, rímes játékok stb.).
Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb
fogalmazások formájában. Az anyaggyűjtés és -elrendezés alapjainak megismerése,
anyaggyűjtés gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással,
csoportosan és önállóan.
Íráskép és helyesírás
Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási igényeknek megfelelő és rendezett írásmód
gyakorlása.
A helyesírási alapelvek alkalmazásának felismerése saját és mások munkáiban. A helyesírási
alapelvek érvényesülésével kapcsolatos törvényszerűségek, az elválasztás, a betűrendbe
sorolás és a keltezés főbb helyesírásai szabályainak alkalmazása. Javítás tanári irányítással és
önállóan szótár segítségével. Szótárhasználat tanári segítséggel.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat alapvető lépéseinek kipróbálása. Az önálló
ismeretszerzés gyakorlása, pl. könyvek keresése megadott témához egyénileg és csoportosan.
Tapasztalatgyűjtés különböző információhordozók (könyv, elektronikus adathordozók stb.)
működéséről és használatáról. Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek, lexikonok,
szótárak megismerése, használata.
Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához.
Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének felismerése pl. a szóbeli felelet és a
beszámoló műfajában.
Ismeretek az anyanyelvről
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek
elsajátítása. A nyelvi elemek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése, rendszerszerű
összefüggések felfedezése a hangok között és a szavakat alkotó szóelemek között. Alapszintű
felismerések megfogalmazása a magyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak
összehasonlításakor.
Jártasság a szavak jelentésviszonyainak a feltérképezésében a korosztály szintjén: pl. az egyés többjelentésű szavak felismerése, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
A szókincs bővítése az állandósult szókapcsolatokkal, pl. közmondásokkal, szólásokkal.
Ismerkedés egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek fölépítésével és használatával.
A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók
alkalmazása a beszéd, az írásbeli fogalmazás és a helyesírás terén.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A konfliktuskezelés és
az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Rövid, néhány mondatos
vélemény megfogalmazása az élmények és az olvasmányok tartalmáról, hatásáról. Aktív
részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes
meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia
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gyakorlása. Más korokban született mindennapi szövegek különbözőségének a tapasztalása.
Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi mindennapi szövegek szókincsbeli különbözőségének
megélése.
Kiemelt feladatnak tartjuk a helyi hagyományokat követve a Kazinczy-kultúra ápolását, a
„Szép Magyar Beszéd” országos ( városunkban zajló) döntőjének figyelemmel kísérését.
Témakörök
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, óra
I), TE), k), szk)
Kiemelt fejlesztési
helyesejtés, szövegértés
feladatok és
kulcskompetenciák
Tartalom
a) A helyes beszédlégzés
b) A hangok helyes ejtése
c) A beszéd zenei eszközei és alkalmazásuk
A tartalom kulcselemei a beszélőszervek, beszédlégzés, a kiejtés szabályai, a beszéd zenei
eszközei: beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő,
hanglejtés, szünet
Tanulói tevékenységek helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett
légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a magánhangzókkal, a
mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési
gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési
gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a
hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok,
ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés,
folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok
Kapcsolódások
Ének-zene, Dráma és tánc
Hangsúlyozzuk a nyelvi, beszéd és viselkedési kultúra keresztény
szellemben való fejlesztését!
2. Szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 8, óra
I), T), k), n), lk), egy), p)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A kommunikáció fogalma és tényező
Tartalom
b) A köszönés, a megszólítás, a bemutatás és a bemutatkozás
c) Kérés szóban
d) Az udvarias szóbeli tudakozódás
e) Elbeszélés, leírás és jellemzés szóban
f) A felelet
g) A szóbeli beszámoló fajtái és jellemzői
A tartalom kulcselemei a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat tényezői: adó,
vevő, kapcsolat, kód, üzenet; a kérés, tudakozódás, a felelet.
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Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és dialogikus
szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a
kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok;
társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék;
szövegmondás; vita
Dráma és tánc, Irodalom, Ember a természetben
LITURGIKUS SZÖVEGEK OLVASÁSA.

3. Írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 9, óra
I), T), E), k), n), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A kommunikációs folyamat tényezői az írott szövegekben
Tartalom
b) Kérés írásban
c) A szövegszerkesztés menete
d) Az elbeszélés
e) A leírás
f) A jellemzés
g) A magánlevél
h) A könyvtári dokumentumtípusok, könyvtári kutatómunka.
A tartalom kulcselemei tervezett és nem tervezett szöveg, az elbeszélés, leírás, jellemzés,
levél, a könyvtári dokumentumtípusok fajtái
Tanulói tevékenységek néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás,
értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás;
tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata;
címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a
szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont
alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása;
kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése a
szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szöveg tartalmi
egységekre bontása; a szöveg tagolása; szövegátalakítás;
szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának
megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a
szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés
kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás;
a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvánítás; szöveg és
kép/ábra párosítása; rajz készítése a szöveghez; szövegösszehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím/téma/vázlat/kép
alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott
témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok
(szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal
stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés,
stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése
kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés;
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás;
szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján;
címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos
írás, funkcionális írás
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Kapcsolódások

Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kultúra

4. Íráskép és helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, óra
E), I), T), k), d), szk), p)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, helyesírás, szótárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
Tartalom
a) A helyesírási segédkönyvek és használatuk
b) A magyar ábécé és a betűrend
c) Az elválasztás
d) A helyesírási alapelvek
A tartalom kulcselemei ábécé, helyesírási szabály, helyesírási alapelv, a kiejtés elve, a
szóelemzés elve, a hagyomány elve, az egyszerűsítés elve, az
elválasztás szabályai, a keltezés, helyi nyelvi hagyományok ápolása.
Tanulói tevékenységek írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos
gyakorlatok, ábécéhasználat; írott szöveg megértése; másolás; a
tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírási
elemzés; emlékezetből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és
mondatátalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor
folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás;
tollbamondás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek
használata
Informatika, Irodalom, Ember és társadalom
Kapcsolódások
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 2 óra
I), T), E), k), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, könyvtárhasználat, folyamatos beszéd,
feladatok és
véleménynyilvánítás
kulcskompetenciák
a) Az anyaggyűjtés módjai
Tartalom
b) Vázlatírás
c) A könyvtári dokumentumtípusok és használatuk
d) A segédkönyvek és használatuk szabályai
e) A fontosabb egynyelvű szótárak és használatuk
f) A felelet fölépítése és előadásmódja
A tartalom kulcselemei egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv, könyvtári
kölcsönzés, katalógus, felelet
Tanulói tevékenységek könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az
interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott szöveg
megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; szerepjáték; néma olvasás;
szómagyarázat; szövegtömörítés; kulcsszók keresése; tételmondatok
keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmondatokból és kérdésekből;
fürtábra készítése; széljegyzetek készítése; válaszadás
szövegfeldolgozó kérdésekre; szövegkiegészítés;
véleménynyilvánítás a szöveg alapján
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben,
Kapcsolódások
Földünk-környezetünk
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6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 17, óra
H), I), T), k), szk), lk), p), i)
Kiemelt fejlesztési
helyesejtés, nyelvi elemző készség, helyesírás, szövegalkotás,
feladatok és
szókincsbővítés, könyvtárhasználat
kulcskompetenciák
a) Az anyanyelv szerepe
Tartalom
b) A nyelvi rendszer fölépülése
c) A magánhangzók és a mássalhangzók képzése, jellemzői
d) A magánhangzók és a mássalhangzók kapcsolódásának a
törvényei
e) A toldalékok
f) A magyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak
összehasonlítása.
g) Az egyszerű és az összetett szavak
h) Az állandósult szókapcsolatok
i) A hangalak és a jelentés kapcsolata: a hangutánzó, a
hangulatfestő, az egy- és többjelentésű, a rokon értelmű, az
ellentétes jelentésű, az azonos alakú és a
A tartalom kulcselemei rövid és hosszú, magas és mély magánhangzók, rövid és hosszú,
zöngés és zöngétlen mássalhangzók, hangrend, hasonulás,
összeolvadás, rövidülés, szótő, tőszó, toldalék, képző, jel, rag,
összetett szó, előtag, utótag, hangutánzó szó, a hangulatfestő szó,
egy- és többjelentésű szó, a rokon értelmű szó, ellentétes jelentésű
szó, azonos alakú szó, közmondás, szólás, szállóige
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Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

szóalak elemzése, hangok és szóelemek felismerése; a hangok és a
toldaléktípusok szerepének megfigyelése; a szóalakváltozatok
kommunikációs szerepének megfigyelése; a grammatikai formák
használatának elemzése; a hangok és a szóelemek csoportosítása;
grammatikai formák gyűjtése cím/téma/kép alapján; szöveg, mondat,
szó, szóelem kiegészítése; grammatikai forma helyettesítése más
grammatikai formával; szöveg, mondat, szó, szóelem átalakítása;
szöveg, mondat, szó, szóelem bővítése; mondat, szó, szóelem
alkotása; helyesírási gyakorlatok a szóelemekkel és a
hangokkal/betűkkel kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok;
idegen nyelvi hangok és szóalakok összehasonlítása magyar
hangokkal és szóalakokkal; jelentésmegadás saját tudás alapján és
szótárhasználattal; a fogalom és jelölői viszonyának összehasonlítása
a magyar és az idegen nyelvekben; a hangalak és a jelentés
összefüggésének feltárása a szövegkörnyezet alapján; mondat,
szószerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése szövegben; rokon
értelmű és ellentétes jelentésű szóelemek, szavak, mondatok
gyűjtése; állandósult szókapcsolatok gyűjtése és értelmezése;
hangutánzó, hangulatfestő szavak gyűjtése és felhasználása
szövegalkotáskor; diáknyelvi, szaknyelvi szövegek értelmezése;
diáknyelvi szavak gyűjtése; többjelentésű szavak jelentéseinek és a
jelentések összefüggésének a feltárása; mondat kiegészítése
meghatározott jelentésű és stílusértékű szavakkal; szó, mondat
szövegbe építése és a jelentések értelmezése; beszélt és írott
szövegben implicit jelentések feltárása, szöveg átalakítása, jelentések
összehasonlítása; szöveg kiegészítése meghatározott jelentésű
szavakkal, szókapcsolatokkal; szöveg alkotása meghatározott
jelentésű szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési
gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd,
szótárhasználat
Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc

Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 5. évfolyamon
Év eleji felmérés
min. 1 óra,
Év eleji ismétlés
min. 6 óra,
Témazáró összefoglalás
min. 4 óra,
Témazáró dolgozat
min. 4 óra,
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása
min. 4 óra,
Év végi összefoglalás
min. 2 óra,

A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a
kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Törekedjen az egyszerű, érthető,
hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni.
Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.
Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretterjesztő) szöveg
globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg
tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. A tanuló ismerje a szövegszerkesztés
állomásait. Legyen képes tanári segítséggel a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan
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rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek
és olvasmányok alapján. Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni.
A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magánhangzókat, a
mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb szempontjait (rövid és hosszú,
mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók). A
tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjának a jellemzőit, törekedjen megfelelő hangképzésre és
helyes beszédlégzésre.
Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fontosabb szabályait.
Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel használni. Különböztesse meg a
szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett szavakat előtagra és utótagra bontani. Legyen képes
megnevezni a helyesírási alapelveket, ismerje fel saját munkáiban a főbb helyesírási alapelvek
alkalmazásának az eseteit, törekedjen a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.
A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon
értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Törekedjen megfelelő használatukra a
fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a Magyar szinonimaszótárt vagy a Magyar
szókincstárt.
Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes értelmezni őket.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált
megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai
hatásáról beszélni.

Magyar nyelv 6. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Egyszerű, érthető, pontos, hatékony közlések megfogalmazása a különféle kommunikációs
helyzetekben (beszélgetés, véleménynyilvánítás, vita stb.).
A kommunikáció céljának fölismerése, és annak megfelelő, nyelvileg is változatos, igényes
üzenet megfogalmazása.
A témának és a beszédhelyzetnek megfelelő vélemény megfogalmazása és megvédése. Mások
véleményének figyelmes meghallgatása, a többszereplős helyzetek megértése.
A különféle szóbeli kommunikációs helyzetekben igyekezzen a tanuló a beszédhelyzethez, a
témához, a hallgatósághoz alkalmazkodva megfogalmazni üzenetét. Legyen képes a saját
vagy más üzenetének rövid szóbeli összefoglalására.
Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő artikuláció,
beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szünettartás alkalmazása. A
testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása. Mások testbeszédének, arcjátékának
megfigyelése, értelmezése a kommunikációs üzenetben.
Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező elmondása.
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező és értelmező olvasás.
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűméretek, a szöveg
képének megfelelő értelmezése.
A szövegben kifejtett információk visszakeresése, értelmezése.
Rövidebb terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és
dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, összefoglalással.
Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján. Vélemény szóbeli
megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban.
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Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban (pl. rövid leírás,
kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) személyes és olvasmányélmények,
filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajátosságok figyelembevételének harmóniája a
fogalmazásokban.
Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazásokban, írásbeli
szövegekben.
Az önkifejezés képessége, kreativitás különböző műfajokban (szövegek átírása, olvasott
művekhez különböző befejezések készítése, a történet folytatása, rímes játékok stb.).
Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb
fogalmazások formájában.
Az anyaggyűjtés és -elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés a gyermekek számára
készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással, csoportosan és önállóan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása, gyakorlása (könyvkölcsönzés, a
könyvtárhasználat alapjai, a sajtótermékek és szerkezeti felépítésük jellemzőinek
megismerése).
Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása (pl. könyvek keresése megadott témához
egyénileg, csoportosan). Tapasztalatgyűjtés különböző információhordozók (könyvek,
újságok, folyóiratok, elektronikus adathordozók stb.) működéséről, használatáról.
Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, megfogalmazásához.
A jegyzetelés alapvető technikájának megismerése és alkalmazása az anyaggyűjtés során.
Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalása, megértése.
Ismeretek az anyanyelvről
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani ismeretek
elsajátítása. A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések felismerése (rendszerszerű
összefüggések felfedezése a szavak között, a szavakat alkotó szóelemek között).
Ismerkedés az egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használatával.
A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók
megbeszélése és alkalmazása a beszéd és a helyesírás terén. A helyesírás további alapvető
szabályainak a megismerése és alkalmazása (tulajdonnevek helyesírás stb.). A megismert
helyesírási kézikönyvek megfelelő alkalmazása a szövegalkotáskor. Javítás önállóan és tanári
segítséggel.
Annak felismerése, hogy a magyar nyelv ismerete miben segíti, miben nehezíti az idegen
nyelv elsajátítását.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodási képesség fejlesztése, törekvés a kulturált önkifejezésre. A
konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Rövid,
néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és az olvasmányok tartalmáról,
hatásáról. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben. Mások véleményének
türelmes meghallgatása, megértése, a saját álláspont kialakítása és megfogalmazása. A
vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása.
Témakörök
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, óra
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Kiemelt fejlesztési
feladatok és
kulcskompetenciák
Tartalom

I), TE), k), n), szk)
helyesejtés, szövegértés

a) A helyes beszéd tényezői (beszédtempó, hangmagasság, hangerő
és hanglejtés)
b) A közléshelyzetnek megfelelő hangerő, kiejtés használa
A tartalom kulcselemei a beszélőszervek, a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei:
beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés, szünet
Tanulói tevékenységek helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett
légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a magánhangzókkal, a
mássalhangzókkal és a hangkapcsolatokkal kapcsolatos kiejtési
gyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési
gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a
hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorlatok,
ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés,
folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok
Ének-zene, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Hittan
Kapcsolódások
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, óra
I), T), k), n), lk), egy), p), d)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, folyamatos beszéd
feladatok és
kulcskompetenciák
a) Kommunikációs helyzetgyakorlatok
Tartalom
b) A nem nyelvi jelek és szerepük a kommunikációban
c) A véleménynyilvánítás és a meggyőzés formái
d) A szófajok szerepe a kommunikációban
A tartalom kulcselemei a nem nyelvi jelek típusai: a hangjelek, a tekintet, az arcjáték, a
taglejtések, a testtartás, a térköz, az öltözködés, az idő. A nem nyelvi
jelek szerepe a szóbeli és írásbeli kommunikációban
Tanulói tevékenységek helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és dialogikus
szöveg alkotása szóban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a
kommunikációs körülményekhez igazodva; önismereti gyakorlatok;
társalgási gyakorlatok; kommunikációs szituációs (tranzakciós és
interakciós) gyakorlatok, dramatikus játék; szövegmondás; vita,
érvelés
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és
Kapcsolódások
médiaismeret, Földünk–környezetünk
3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 10, óra
I), T), k), n), szk), lk), p)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A jegyzetelés egyszerűbb formái
Tartalom
b) Az ismeretterjesztő szövegek
c) A nem nyelvi jelek az írott szövegekben
d) A címadás
e) A szófajok szerepe a szövegben
f) A sajtótermékek
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A tartalom kulcselemei a jegyzet, a jegyzetkészítés, kérdésekből álló, kulcsszavas és
tételmondatos vázlat; a sajtótermék megjelenési formája: napilap,
hetilap, folyóirat; a sajtótermékek szerkezetei és tartalmi jellemzői:
fejléc, cikk, rovat, tartalomjegyzék; az írást kísérő nem nyelvi jelek:
papír, betűtípus, sormenet, sortávolság, margó, szövegkép, ábra,
illusztráció stb.; a névmás szövegszervező szerepe
Tanulói tevékenységek néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás,
értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás;
tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata;
címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a
szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont
alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása;
kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés;
kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra
kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a
szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása;
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások
igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos
állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a
megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a
szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés
cím/téma/vázlat/kép alapján; vázlatkészítés kulcsszavakkal,
tételmondatokkal; hiányos vázlat kiegészítése, vázlatpontok sorba
rendezése; szó- és kifejezésgyűjtés megadott
témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok
(szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal
stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés,
stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése
kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés;
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás;
szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján;
szöveghez illusztráció készítése, választása, szöveg képének
értékelése, formázása, címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív
fogalmazás, párhuzamos írás, funkcionális írás, könyvtárhasználati
gyakorlatok, folyóirat-ismertetés, -elemzés
Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kultúra
Kapcsolódások
4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 10, max. 14 teljes óra
I), T), d), szk), p), k), lk)
Kiemelt fejlesztési
helyesírás, nyelvi helyesség
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A nem nyelvi jelek az írott szövegekben
Tartalom
b) Az alapszófajok helyesírása
c) A viszonyszók helyesírása
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A tartalom kulcselemei az ige, a főnév, a melléknév, a számnév, a határozószó, az igenevek,
a viszonyszók és az alapvető egyelemű és a többelemű tulajdonnevek
helyesírása; a nem nyelvi jelek az írásban: a javítás, áthúzás,
betűnagyság, betűforma stb., rendezett íráskép
Tanulói tevékenységek írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos
gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató másolás,
tollbamondás, emlékezetből való írás; a tanult helyesírási jelenségek
felismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; betű-,
betűkapcsolat-, szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás;
a helyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka;
csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; helyesírási
fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata
Informatika, Irodalom, Ember és társadalom, Ember a természetben
Kapcsolódások
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 6, óra
I), T), E), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
könyvtárhasználat, szövegértés, érvelés
feladatok és
kulcskompetenciák
a) Az anyaggyűjtés forrásai: a sajtótermékek
Tartalom
b) A véleménynyilvánítás
A tartalom kulcselemei egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv
Tanulói tevékenységek könyvtárhasználat; anyaggyűjtés különféle sajtótermékekből. A;
kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; kulcsszavas,
tételmondatos és kérdésekből álló vázlat írása. A sajtónyelvi írott
szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; szerepjáték; néma
olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés, fürtábra készítése;
válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre; szövegkiegészítés;
véleménynyilvánítás egy szöveg alapján, látott, átélt vagy hallott
eseményről; véleménynyilvánítás különféle nézőpontok alapján
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben,
Kapcsolódások
Földünk-környezetünk
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 22, óra
I), T), szk), lk), k), p), i)
Kiemelt fejlesztési
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, helyesírás, szövegértés,
feladatok és
szövegalkotás
kulcskompetenciák
Tartalom
a) Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó,
névmások, igenevek)
b) A viszonyszók (névelő, névutó, igekötő, kötőszó, segédige,
szóértékű módosítószó)
c) A szófajok használatának nyelvhelyességi tudnivalói
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A tartalom kulcselemei szófaj,, a szófaj szerepe a szövegalkotásban; az alapszófaj,
viszonyszó, mondatszó fogalma; az igék fajtái, alakjai; a főnevek
fajtái: köznév, tulajdonnév; a főnevek alakja;, a melléknév alakja; a
számnév fajtái (határozott, határozatlan, tört-, sor- és tőszámnév) és
alakjai; a határozószó jelentése; a névmások fajtái (személyes,
birtokos, visszaható, kölcsönös, mutató, kérdő, vonatkozó, általános,
határozatlan) helyettesítő és utaló szerepük a szövegben; az igenevek
fajtái (főnévi, melléknévi, határozói igenév) és alaki viselkedésük; a
viszonyszók fajtái (névelő, névutó, igekötő, és jellemezőik.
Tanulói tevékenységek szófajok gyűjtése cím/téma/kép alapján; szófajok felismerése,
gyűjtése adott szövegből; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése,
átalakítása, bővítése; alkotása; helyesírási, nyelvhelyességi
gyakorlatok a szófajokkal kapcsolatban; a fogalom és jelölői
viszonyának összehasonlítása a magyar és az idegen nyelvekben;
mondat kiegészítése meghatározott szófajú és stílusértékű szavakkal;
szöveg átalakítása, kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal;
szóalkotás meghatározott képzők segítségével; szófaji átalakítás
szóképzéssel; szöveg alkotása meghatározott szófajú szavakkal; írott
szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok,
kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd, a jelen, a
kortársak, a lakóhely, az iskola, a család és az egyén
nyelvhasználatának elemzése, értékelése; nyelvvédő tevékenység az
iskolában és a lakóhelyen; a nyelvművelő kézikönyvek megismerése,
önálló használatuk; nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal
kapcsolatban; a nyelvműveléssel kapcsolatos újságok, cikkek,
televíziós és rádiós műsorok figyelemmel követése médiafigyelők
segítségével; nyelvművelő műsorok készítése az iskolarádió és a
helyi televízió számára
Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc
Kapcsolódások
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 6. évfolyamon
Év eleji felmérés
min. 1 óra,
Év eleji ismétlés
min. 3 óra,
Témazáró összefoglalás
min. 4 óra,
Témazáró dolgozat
min. 4 óra,
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása
min. 4 óra,
Év végi összefoglalás
min. 2 óra,

A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.
Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit, figyelje és
tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető,
hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni
és továbbadni.
Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő)
szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a
szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott
szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban megfogalmazni.
Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során tanári segítséggel
jegyzetet készíteni.
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Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid
elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és
olvasmányok alapján.
Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, hetilap, folyóirat).
A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek,
névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő, kötőszó) általános jellemzőit, alaki sajátosságait.
Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja megnevezni őket. Ismerje és tudja alkalmazni
mindennapi írásbeli alkotásaiban az ige, a főnevek (különös tekintettel a tulajdonnevek), a
számnevek és melléknevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi
tudnivalóit.
Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és fölismerni.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált
megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi
élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő
artikulációra.

Magyar nyelv 7. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez a különféle konkrét
beszédhelyzetekben. Együttműködés a beszédpartnerrel, törekvés a vele történő empatikus
viszony kialakítására.
Mások véleményének meghallgatása, megértése és annak tömör reprodukálása a
többszereplős helyzetekben.
Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: az érvek felkutatása, a vélemény, az
állásfoglalás kialakítása, kulturált közlése.
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása
(helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő használata). Az egyéni
beszédsajátosságok megfigyelése, törekvés a hibák segítséggel történő javítására.
A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a kommunikációban,
törekvés ezek megfelelő, szükség szerinti tudatos alkalmazására.
A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle
dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás, diákszínpadi
előadás).
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biztonságos, kifejező
és értelmező fölolvasása.
A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, megértése. Néhány szövegértési
technika megismerése.
A szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, alkalmazásuk a szövegalkotásokban,
Közepes terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és
dokumentumszövegek önálló olvasása, feldolgozása a megadott szempontok alapján.
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigyelése,
megfogalmazása.
Vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. Információvisszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján.
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Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes írásmódra, a megfelelő szóhasználatra.
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfajokban (a leírás, a
különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, vélemény készítése, köszöntés
írásban, alkalmi beszéd stb.).
A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek különböző
stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, kreatív szövegalkotásban.
Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban (érvelés, köszöntés,
hozzászólás stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzelmek, képzetek kifejezése más-más
nézőpontból.
Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalása tanári
irányítással, csoportosan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek megismerése,
gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata, ismeretlen
kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése
különböző információhordozókból).
Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról tanári segítséggel, csoportosan.
A gyűjtött, ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő felhasználása.
Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról különböző forrásból
származó rövidebb információk összevetése tanári irányítással).
Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása.
Önálló vázlatkészítés a gyűjtött rövidebb szövegek alapján.
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében.
Ismeretek az anyanyelvről
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése (pl. az azonos
szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek összefüggése a szavak mondatbeli viselkedésével;
azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok megfigyelése;
szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikációbeli) szerepének a
megfigyelése.
A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és nagyobb nyelvi
egységek jelentésének, valamint a nyelvi szerkezetből, formából fakadó jelentésnek a
megismerése. A szóalkotásmódok fajtáinak megismerése. A szóösszetételek sajátosságai és
szerepük a kommunikációban.
Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz való
alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi
stílusjelenségek körében. Az egyszerű mondat szerepe és hatása a kommunikációban.
A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az ismeretek
bővítése. A szóösszetételek legáltalánosabb szabályainak megismerése, gyakorlása és
alkalmazása. A helyesírási kézikönyvek használatának gyakorlása. Javítás tanári irányítással
és önállóan.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A
véleménynyilvánítás udvarias és tapintatos formáinak alkalmazása. Aktív részvétel a
tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes
meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia
gyakorlása.
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Témakörök, tartalmak
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, óra
I), TE), k), szk),
Kiemelt fejlesztési
helyesejtés, hangos olvasás, folyamatos beszéd
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A hangsúly fajtái, szerepe a kommunikációban
Tartalom
b) A hanglejtés
c) A beszédszünet
d) A beszédtempó
e) A hangerő szerepe
f) A kifejező előadás
A tartalom kulcselemei a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, hangsúly,
beszédszünet, beszédtempó, hangerő, hanglejtés, kiselőadás
Tanulói tevékenységek helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett
légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorlatok; szöveges
légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges
kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a
hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása,
hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás;
felolvasás; szabad előadás; beszédértés, folyamatos beszéd,
nyelvhelyességi gyakorlatok
Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra
Kapcsolódások
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, óra
I), T), k), n), lk), egy), p)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, folyamatos beszéd, nyelvi helyesség
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A kiselőadás
Tartalom
b) A hozzászólás és a felszólalás
c) A köszöntés és köszönetnyilvánítás szóban
d) A rövid alkalmi beszéd felépítése (pl. születésnapi, névnapi
köszöntő, gratuláció)
A tartalom kulcselemei kiselőadás, anyaggyűjtés, elővázlat, vázlat, az előadás fölépítése
(bevezetés, tárgyalás, befejezés), a szöveg kidolgozása, fölkészülés a
kiselőadásra; köszöntés, köszönetnyilvánítás; az alkalmi beszéd
felépítése
Tanulói tevékenységek beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban,
írásban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs
körülményekhez igazodva; kiselőadás-vázlat írása kiegészítéssel,
sorba rendezéssel, önállóan; kiselőadás tartása vázlat segítségével;
társalgási gyakorlatok; szerepjátékok; dramatikus játék;
szövegmondás; hozzászólás, felszólalás írása, előadása,
véleményalkotás adott témáról
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és
Kapcsolódások
médiaismeret
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3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 2, óra
I), T), E), n), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, nyelvi helyesség
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A hozzászólás írásban
Tartalom
b) A köszöntés és köszönetnyilvánítás írásban
A tartalom kulcselemei tervezett szöveg, az írásbeli hozzászólás, köszöntés, köszönet
írásban, alkalmi beszéd fogalma, jellemzői, a beszéd fölépítése
Tanulói tevékenységek néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás,
értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás;
tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata;
címadás; szó/szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a
szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont
alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása;
kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés;
kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra
kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a
szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása;
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások
igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos
állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a
megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a
szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés
cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott
témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok
(szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal
stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés,
stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése
kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés;
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás;
szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján;
címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos
írás, funkcionális írás
Irodalom, Ember és társadalom
Kapcsolódások
4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 6, óra
E), I), T), k), d), szk), p)
Kiemelt fejlesztési
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái (szóképzés, szóösszetétel,
Tartalom
mozaikszó-alkotás)
b) A mozaikszók helyesírása
c) A mellérendelő szóösszetételek helyesírása
d) Az alárendelő szóösszetételek helyesírása
e) A különírás és az egybeírás szabályai
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A tartalom kulcselemei Szóalkotás: szóképzés, mozaikszó-alkotás, betűszó, szóösszevonás,
szóösszetétel; mellérendelő szóösszetételek:; alárendelő
szóösszetételek:, Teljes egybeírás, kötőjeles egybeírás
Tanulói tevékenységek írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos
gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató másolás,
tollbamondás, a tanult helyesírási jelenségek felismerése és
megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és
mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma
kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás;
hibakeresés és -javítás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási
kézikönyvek használata
Informatika, Irodalom
Kapcsolódások
5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 1, óra
I), T), E), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, könyvtárhasználat, önálló ismeretszerzés
feladatok és
kulcskompetenciák
a) Az anyaggyűjtés forrás
Tartalom
A tartalom kulcselemei írott forrás, elektronikus forrás, hivatkozás, a hivatkozás adatai
Tanulói tevékenységek könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az
interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott és
hallott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; néma
olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés; szövegkiegészítés,
kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból,
tételmondatokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás
szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben,
Kapcsolódások
Földünk–környezetünk
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 12, óra
H), I), T), szk), lk), k), p), i)
Kiemelt fejlesztési
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A nyelvi szintek
Tartalom
b) A szószerkezetek
c) A mondat fő részeinek (alany, állítmány) jellemzői, típusai
d) Az állítmány
e) Az alany
f) A tárgyas szószerkezet
g) A határozós szószerkezet
h) A jelzős szószerkezet
i) A mellérendelő szószerkezetek
j) Az egyszerű mondat komplex elemzése
k) A szószerkezetek használatának nyelvhelyességi kérdései
l) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái
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A tartalom kulcselemei hangok, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatok, szöveg,
szószerkezet, alárendelő, mellérendelő és hozzárendelő szószerkezet,
alany-állítmányi szószerkezet, állítmány (igei állítmány, névszói
állítmány, névszói-igei állítmány), alany (határozott alany,
határozatlan alany, általános alany), tárgyas szószerkezet, tárgy
(határozott tárgy, határozatlan tárgy), határozós szószerkezet (hely-,
idő-, mód-, eszköz-, ok-, cél-, eredet-, eredmény-, társ-, hasonlító-,
részes-, mód- és állapothatározós szószerkezet), jelzős szószerkezet
(minőség-, mennyiség-, birtokos, értelmező jelző), mellérendelő
szószerkezet (kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó,
következtető), szóalkotásmódok: szóképzés, mozaikszó-alkotás,
betűszó, szóösszevonás, szóösszetétel
Tanulói tevékenységek szószerkezetek, szóösszetételek gyűjtése cím /téma/kép alapján;
szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése; szöveg, mondat, szó,
szóelem átalakítása; szöveg, mondat, szó, szóelem bővítése; mondat,
szó, szóelem alkotása; helyesírási gyakorlatok a szóösszetételekkel,
szószerkezetekkel kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok;
mondat, szószerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése
szövegben; rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak,
szószerkezetek, mondatok gyűjtése; állandósult szókapcsolatok
gyűjtése és értelmezése; adott szószerkezetek, szóösszetételek
gyűjtése és felhasználása szövegalkotáskor; szöveg kiegészítése
meghatározott jelentésű összetett szavakkal, szószerkezetekkel; írott
szöveg megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok,
kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd,
szótárhasználat
Irodalom, Idegen nyelv
Kapcsolódások
Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma az 7. évfolyamon
Év eleji felmérés
min. 1 óra,
Év eleji ismétlés
min. 2 óra,
Témazáró összefoglalás
min. 4 óra,
Témazáró dolgozat
min. 4 óra,
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása
min. 0 óra,
Év végi összefoglalás
min. 1 óra,

A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.
Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Tudjon
szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogalmazni. Legyen képes háláját, köszönetét
néhány összefüggő mondatban megfogalmazni, azt érthetően, kifejezően tolmácsolni.
Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az
egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit
megérteni, összefoglalni és továbbadni.
Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő)
szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet
értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát
összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg
tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.
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Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során
adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni.
Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést
fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja tanári
segítséggel lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.
A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzárendelő
szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja
megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat részeit (alany, állítmány, tárgy,
határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes mondatrészeket az egyszerű mondatokban.
Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását.
A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak helyesírásában.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált
szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes adott
témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány perces kiselőadást tartani.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő
artikulációra.

Magyar nyelv 8. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Alkalmazkodás a különféle konkrét beszédhelyzetekben a kommunikációs folyamat
tényezőihez. A kommunikáció céljának és közlési szándékának megfelelő mondatfajták
változatos és tudatos használata.
A beszédpartnerrel való együttműködésre és empatikus viszony kialakítására való törekvés.
Mások véleményének meghallgatása, megértése és tömör reprodukálása többszereplős
helyzetekben.
Tudatos, nyelvi megkülönböztetése a látott, átélt és feltételezett eseményeknek. Különféle
beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és értékelése (pl. a szándék, a
hatáskeltés eszközei a kommunikáció eredményessége szempontjából).
Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: a lehetséges érvek felkutatása,
megfogalmazása, a vélemény, állásfoglalás kialakítása.
A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek alkalmazása
(helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök megfelelő alkalmazása). Az
egyéni beszédsajátosságok megfigyelése.
A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a kommunikációban,
törekvés ezek megfelelő, szükség szerint tudatos alkalmazására.
A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjelenítéssel. Különféle
dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, improvizáció, versmondás, diákszínpadi
előadás).
Olvasás, írott szöveg megértése
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biztonságos,
kifejező és értelmező fölolvasása.
A különböző szövegtípusok jelentésének megértése, értelmezése. A szövegben ki nem fejtett
tartalmak kikövetkeztetése, értelmezése. Néhány szövegértési technika megismerése. A
szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, alkalmazásuk a szövegalkotásokban.
Közepes terjedelmű (min. 300-350 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és
dokumentumszövegek önálló olvasása, önálló feldolgozása az alapvető szövegelemzési
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eljárásokkal (pl. a téma megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, ok-okozati kapcsolatok,
válasz a szöveggel kapcsolatos kérdésekre, vázlatkészítés, összefoglalás).
Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) szövegek
megismerése, és segédeszközökkel (egynyelvű szótárak, jegyzetek stb.) történő megértése.
A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigyelése,
megfogalmazása. A tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különbség megfigyelése és
megfogalmazása (pl. hír és kommentár).
A vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban.
Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes szóhasználatra és helyes írásmódra.
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfajokban (a leírás, a
különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, ismertetés készítése, önéletrajz,
kérvény írása stb.).
A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek különböző
stílusértékéről
tapasztaltak
tudatos
alkalmazása
a
fogalmazásokban,
kreatív
szövegalkotásokban.
Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban (párbeszédek
írása, dramatizálás, párbeszédes forma átírása epikus formába, érvelés, ismertetés, ajánlás
stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzelmek, képzetek kifejezése más-más nézőpontból.
Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalása tanári
irányítással, csoportosan és önállóan.
A tanulási képesség fejlesztése
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek megismerése,
gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata, ismeretlen
kifejezések jelentésének önálló megkeresése egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése
különböző információhordozókból).
Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókból csoportosan és önállóan. A
gyűjtött ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő felhasználása.
Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról különböző forrásból
származó rövidebb információk összevetése csoportosan, egyénileg).
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölésében.
A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása.
Önálló jegyzet- és vázlatkészítés rövidebb szövegek alapján.
Ismeretek az anyanyelvről
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése (azonos
jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok megfigyelése; a szerkezetek
átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikációbeli) szerepének a megfigyelése. A
mondatfajták kommunikációs funkcióinak megfigyelése és alkalmazásuk a beszédhelyzetnek
megfelelően.
Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz való
alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs és az irodalmi
stílusjelenségek körében.
A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az ismeretek
bővítése. A helyesírási kézikönyvek használatának gyakorlása. A tanult helyesírási szabályok
ismeretében az írásbeli munkák önálló, illetve a helyesírási kézikönyv segítségével történő
javítása.
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Példák (régebbi korok szövegei, szövegrészei) alapján a nyelvi állandóság és változás
megfigyelése a mai állapottal való összevetés során, elsősorban a szókincsben és a tanult
nyelvtani jelenségek szintjén.
Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetésének a képessége, az egyes jelenségek
egyre pontosabb megnevezése.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A konfliktuskezelés és
az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismerete. Az érvelés alapjainak ismerete és
alkalmazása. Néhány mondatos vélemény megfogalmazása a mindennapi és a társadalmi
élettel kapcsolatos témakörökről. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és
vitában. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények
különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása. Más korokban született szövegek
különbözőségének a tapasztalása. Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek
különbözőségének felismerése.
Témakörök
1. Beszédművelés
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 1, óra
I), TE), k), szk)
Kiemelt fejlesztési
helyesejtés, érvelés
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A mondat- és szövegfonetikai eszközök
Tartalom
A vita
A párbeszéd
A tartalom kulcselemei a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei, a vita, a párbeszéd
Tanulói tevékenységek helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és összetett
légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorlatok; szöveges
légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges
kiejtési gyakorlatok, mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a
hangerő, a hangszín, a hangmagasság változtatása,
hangsúlygyakorlatok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás;
felolvasás; beszédértés, folyamatos beszéd, páros kommunikációs
helyzetgyakorlatok, hiányos párbeszéd kiegészítése, adott témáról
párbeszéd készítése, eljátszása, érvek alkotása adott szempont
szerint, kifejező érvelés különböző kommunikációs helyzetekben,
különböző álláspontokat képviselve
Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Ember és társadalom,
Kapcsolódások
Földünk-környezetünk
2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 3, óra
I), T), k), n), lk), egy), p)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, érvelés
feladatok és
kulcskompetenciák
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A kommunikációs folyamat jellemzői
A tömegkommunikáció formái
Párbeszéd szóban
A mondat jelentése a szövegben
A kötőszók helyes használata a mellérendelő összetett
mondatokban
f) A szórend és a mondatrend
g) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata
h) A vita
i) Az érvelés
A tartalom kulcselemei kommunikációs tényezők (feladó, címzett, üzenet, kód, kapcsolat,
csatorna, valóság, közös előzmény, beszédhelyzet); egyirányú,
kétirányú,; párbeszéd,; a társalgási együttműködés alapelvei;
mondatfajták, eldöntendő, kiegészítendő kérdés; szórend,
mondatrend; vita, érv, kulturált vita; tömegkommunikáció
Tanulói tevékenységek beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása szóban,
írásban szabadon /cím /téma/műfaj alapján a kommunikációs
körülményekhez igazodva; társalgási gyakorlatok; szerepjátékok;
dramatikus játék; szövegmondás; páros kommunikációs
helyzetgyakorlatok, hiányos párbeszéd kiegészítése, adott témáról
párbeszéd készítése, eljátszása, érvek alkotása adott szempont
szerint, kifejező érvelés különböző kommunikációs helyzetekben,
különböző álláspontokat képviselve
Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgóképkultúra és
Kapcsolódások
médiaismeret

Tartalom

a)
b)
c)
d)
e)

3. Az írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 4, óra
I), T), E), n), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség, kreativitás
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A párbeszéd az írott szövegekben
Tartalom
b) A mondat jelentése és kommunikációs funkciója az írott
szövegben
c) A szórend és a mondatrend
d) A tömegkommunikáció (a sajtó, a rádió és a televízió)
e) A tömegkommunikáció legjellemzőbb műfajai
f) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata
g) Az ismertetés, a könyvajánlás
h) Az önéletrajz
i) A kérvény
A tartalom kulcselemei párbeszéd, szórend, mondatrend, a mondatok kommunikációs
funkciója, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió; reklám,
hirdetés, sajtóműfajok: hír, riport, interjú; a szöveg; ismertetés,
könyvajánlás, modern önéletrajz, hagyományos önéletrajz, kérvény

269

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső olvasás,
értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező felolvasás;
tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyarázata;
címadás; szó /szószerkezet/mondat jelentésének magyarázata a
szöveg alapján; kifejezések gyűjtése a szövegből megadott szempont
alapján; kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása;
kérdésekre válaszolás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés;
kulcsszókeresés; szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra
kiegészítése a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a
szöveg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása;
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások
igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos
állítások kiegészítése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a
megfelelő kiegészítés kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; a szöveg formájával kapcsolatos
véleménynyilvánítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a
szöveghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés cím
/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés megadott
témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakorlatok
(szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás szópárokkal
stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegészítés, tömörítés,
stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő vázlat készítése
kulcsszavakból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés;
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szövegtagolás;
szövegalkotás megadott vázlat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján;
címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos
írás, funkcionális írás
Irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Vizuális kultúra

4. Íráskép, helyesírás
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint min. 3, óra
E), I), T), k), d), szk), p)
Kiemelt fejlesztési
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A párbeszéd helyesírása
Tartalom
b) Az írásjelek az egyszerű és az összetett mondatokban
c) Az idézés
d) A szöveg központozása
e) A helyesírási szabályzat használata
A tartalom kulcselemei a párbeszéd helyesírása, mondatzáró írásjelek, a mondatok,
tagmondatok közötti írásjelek, az idézés formái
Tanulói tevékenységek írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsolatos
gyakorlatok, írott szöveg megértése; válogató másolás, tollbamondás,
a tanult helyesírási jelenségek felismerése és megnevezése;
helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; szó- és
mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes forma
kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; csoportosítás;
hibakeresés és -javítás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási
kézikönyvek használata, írásjelek pótlása, javítása
Informatika, Irodalom
Kapcsolódások

270

5. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve min. 2, óra
I), T), E), szk), lk), p), k)
Kiemelt fejlesztési
szövegértés, könyvtárhasználat
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A könyvtári anyaggyűjtés módjai
Tartalom
b) A katalógusok fajtái
c) Az anyag elrendezése
d) A jegyzetkészítés
e) A vázlatírás módjai
A tartalom kulcselemei anyaggyűjtés, anyagelrendezés, betűrendes katalógus,
tárgyszókatalógus, szakkatalógus, jegyzetelés, vázlatírás,
Tanulói tevékenységek könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyaggyűjtés az
interneten, a televízióban és a rádióban; szótárhasználat; írott és
hallott szöveg megértése; szövegelemzés; szövegalkotás; néma
olvasás; szómagyarázat; szövegtömörítés; szövegkiegészítés,
kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból,
tételmondatokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás
szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a természetben,
Kapcsolódások
Földünk-környezetünk
6. Ismeretek az anyanyelvről
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint min. 12, óra
H), I), T), szk), lk), k), p), i)
Kiemelt fejlesztési
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés
feladatok és
kulcskompetenciák
a) A mondatok a kommunikációs tartalom és a szándék szerint
Tartalom
b) A mondatok szerkezetük szerint
c) Az egyszerű mondat: tő- és bővített mondat
d) Az összetett mondatok fajtái
e) Az alárendelő összetett mondatok
f) A mellérendelő összetett mondatok
g) A tagolt és a tagolatlan mondat
h) A teljes és a hiányos mondat
i) A többszörösen összetett mondatok
j) A magyar nyelv eredete és rokonsága
k) A magyar nyelv típusa
l) A köznyelv szóbeli és írott változata
m) A nyelvjárások
n) A csoportnyelvek
o) Az ifjúsági nyelvhasználat
p) A tömegkommunikáció fajtái: a sajtó, a rádió és a televízió
q) A reklám és a hirdetés
A sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeum nyelvújítási anyagának
feldolgozása, a helyi levéltár anyagának megtekintése.
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A tartalom kulcselemei mondatfajták: kijelentő, felkiáltó, felszólító, óhajtó, kérdő mondat; a
mondat fajtái szerkezet szerint: egyszerű, összetett mondatok; tagolt
és tagolatlan mondatok; teljes és hiányos mondatok; mellérendelő
összetett mondatok: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó,
következtető mondatok; alárendelő mondatok: állítmányi, alanyi,
jelzői, tárgyi, határozói alárendelő mondatok; a magyar nyelv
eredete, nyelvrokonság, nyelvemlék, köznyelv, nyelvjárás,
csoportnyelv; ifjúsági nyelv; tömegkommunikáció; reklám, hirdetés,
sajtóműfajok: hír, riport, interjú
Tanulói tevékenységek szöveg, mondat kiegészítése/átalakítása/bővítése; szöveg, mondat
alkotása; helyesírási gyakorlatok az összetett mondatokkal
kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; mondat értelmezése a
szövegben; mondatok gyűjtése és értelmezése; mondat
kiegészítése/átalakítása meghatározott szempont szerint; írott szöveg
megértése, beszédértés, helyesejtési gyakorlatok, mondatfonetikai
eszközök alkalmazása szöveg/mondat fölolvasásakor;
kommunikációs helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd; régi és mai
szövegek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és
szólásmagyarázat, egyszerű etimologizálási feladatok; régi szavak
adott szempont szerinti gyűjtése; szövegtömörítés; a szöveg tartalmi
egységekre bontása; a szöveg tagolása; a szöveg részei közötti
logikai kapcsolatok elemzése/jelölése; szövegátalakítás;
szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos állítások igazságtartalmának
megítélése; a szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése; a
szöveggel kapcsolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés
kiválasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás;
fürtábra készítése a szöveg alapján; a szöveg formai alakítása
(kiemelések elvégzése, keret, szín, betűméret, betűforma stb.
választása), a szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás,
szógyűjtés adott szempont szerint, szótárhasználat, szócikk készítése,
szójelentés magyarázata; nyelvemlék tanulmányozása, elemzése; régi
és mai szövegek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és
szólásmagyarázat; egyszerű etimologizálási feladatok; tájnyelvi,
rétegnyelvi szövegek meghallgatása, hallás utáni elemzése;
médiafigyelés (a médiában megnyilatkozók nyelvhasználatának
jellemzése); a saját, a környezet nyelvhasználatának megfigyelése,
elemzése; tájnyelvi és csoportnyelvi szavak gyűjtése; tájnyelvi
állandósult szókapcsolatok gyűjtése; csoportnyelvi és tájnyelvi
szavak, állandósult szókapcsolatok jelentésének értelmezése
szótárhasználattal és szövegkörnyezetben; tájnyelvi és csoportnyelvi
szövegek elemzése; köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek
összehasonlítása; szöveg átalakítása, átírása más nyelvváltozatba;
szövegalkotás megadott nyelvváltozatban szóban és írásban;
kiselőadás pl. egy nyelvjárásról, egy hobbinyelvről, a határon túli
magyarokról; vita pl. a kisebbségek nyelvhasználatáról, a nyelvjárás
és a köznyelv kapcsolatáról, a csoportnyelvekről, az ifjúsági
nyelvről; grammatikai formák összevetése idegen nyelvi
megfelelőjükkel; a magyar nyelv jellemzőinek szemléltetése
példákkal; szógyűjtés a nyelv és a kultúra összefüggésének
bizonyítására
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Irodalom, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiaismeret,
Ember és társadalom, Idegen nyelv

Az ismétlő-, az összefoglaló és az ellenőrző órák javasolt száma a 8. évfolyamon
Év eleji felmérés
min. 1 óra,
Év eleji ismétlés
min. 2 óra,
Témazáró összefoglalás
min. 4 óra,
Témazáró dolgozat
min. 4 óra,
A témazáró dolgozatok javítása és a hiányok pótlása
min. 0 óra,
Év végi összefoglalás
min. 1 óra,

A továbbhaladás feltételei
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben.
Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit.
Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak betartására. Figyelje és tudja
értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető,
hatékony közlésre. Legyen képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni
és írásban és szóban továbbadni.
Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő)
szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet
értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát
összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg
tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni.
Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során
adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a helyi és az iskolai könyvtár
anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári adatbázist egy-egy témához történő
anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést,
leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok
alapján. Tudja lejegyezni a felhasznált információforrások adatait.
A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtákat. Ismerje fel és
tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és alárendelő összetett mondatok) és
azok altípusait. Törekedjen az összetett mondatok különböző fajtáinak változatos használatára
a szóbeli és írásbeli szövegalkotásai során. Ismerje és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban
a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási
segédkönyvek segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában.
Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének rövid, kulturált
szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes spontán,
illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok
segítségével megvédeni.
Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, megfelelő
artikulációra.

Irodalom 5. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A szövegértés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megvalósításának
gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megértése, tisztelete iránti
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fogékonyság fejlesztését is. A szövegalkotás hasonló módon az önkifejezés, önismeret,
önbecsülés és magabiztosság fejlesztésére is alkalom kell hogy legyen.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Kiindulópontunk annak belátása, hogy a technikai értelemben vett olvasási készség (értő
olvasás, hangos és csendes olvasás) biztos készsége nélkül nem válhat örömforrássá az
olvasás. A szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését csak e kompetencia
birtokában várhatjuk el a tanulóktól. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek
megértése csak akkor képzelhető el, ha a közvetlen jelentés megértése már nem okoz
nehézséget a tanulónak.
Tanulási képesség fejlesztése
A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és feldolgozására. Alakuljon ki benne az
önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és
esztétikai kérdések bonyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés
kompetenciája felé.
Ismeretek az irodalomról
A magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatása kapcsán az örök
értékekre és a mindenkor jellemző emberi problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. Az
ismeretek elsajátításán túl az olvasás iránti igény felkeltése is céljaink közé tartozik.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Tudjon állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a bizalom és a hiszékenység, a kitartás
és a csüggedés, a tiltások és a tiltakozások, az élet megannyi átváltozása a csecsemőkortól a
kamaszéveken át egészen az öregségig. Érveljen olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a
tudásvágy, az őszinteség és a tapintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat
művészetként és életstratégiát adó parabolakincsként egyaránt.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 15, óra
Kiemelt fejlesztési TE), P), n), é), egy)
a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása; testbeszéd
feladatok és
kulcskompetenciák alkalmazása dramatikus játékban; pontosság a fogalmazásban; a
cselekmény utólagos felidézése
Mesék, például: Az őzfiú; Tündérszép Ilona és Árgyélus; A muzsikáló
Tartalom
ezüstkecske; A deákból lett király; A szegény csizmadia és a Szélkirály
Jacob és Wilhelm Grimm: A sírhalom
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi
Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm
Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak
Mítoszok, például: A trójai háború; Odüsszeusz harca az egyszemű
óriással; A vízözön; Jézus keresztre feszítése
Népdalok, például: Panaszdalok; Párosító dalok; Csúfolók
népmese, meseszámok, mesetípusok, állandó mesefordulatok, műmese,
A tartalom
elbeszélés, leírás, jellemzés, vers és próza, a mese (összefoglalás),
kulcselemei
népdal, rímek, ütemhangsúlyos verselés, alliteráció, mitológia, eposz,
Biblia, evangélium
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Frontális témakifejtés: szülők, testvérek, család
Drámajáték: bizalom és hiszékenység
Az olvasott állásfoglalás értékelése: szabály és szembeszegülés
Szituációs játék: átváltozások, felnőtté válás
Kiscsoportos vita: kíváncsiság, tudásvágy
Több stílusban kifejtendő téma: ösztönös megérzések
Frontális megvitatás: mese és igazmondás
Drámajáték: kinek mi a szép
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: vitakultúra
Magyar nyelv, Informatika, Ember és társadalom

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 16, óra
Kiemelt fejlesztési E), T), P), lk), é), k)
az írásmű közönségéhez, a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való
feladatok és
kulcskompetenciák alkalmazkodás a szövegalkotásban, saját vélemény megfogalmazása
írásban
Tartalom
János vitéz
olvasói várakozás, megszólítás, párhuzam, ismétlés, felkiáltás, kérdés,
A tartalom
költői túlzás, fokozás, felsorolás, halmozás, ellentét, elbeszélő,,
kulcselemei
cselekmény, szereplők, összefoglalás
Frontális témakifejtés: érvek, meggyőzés
Tanulói
Az olvasott állásfoglalás értékelése: bosszúálló jellemek
tevékenységek
Kiscsoportos vita: feladat és felelősség
Több stílusban kifejtendő téma: veszteség és gyász
alkoholizmus
Drámajáték: karrier, ambíció
Frontális megvitatás: népek és előítéletek
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kövérek és soványak
Kiselőadás: gyermekmunka, gyermekbántalmazás
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: remény és csalódás
Két csoport érvelése: falu és város
Otthoni fogalmazás: hétköznapi hősiesség
Kiscsoportos vita: félelem és bátorság
Médiapéldák gyűjtése: a pénz szerepe a mindennapokban
Az olvasott állásfoglalás értékelése: saját álmok
Magyar nyelv, Ember és társadalom, Vizuális kultúra
Kapcsolódások
3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, teljes óra
Kiemelt fejlesztési H), k), szk)
lényegkiemelés a szövegalkotásban
feladatok és
kulcskompetenciák mások véleményének meghallgatása, megértése
rövid szóbeli összefoglalások alkotása
némajáték a történetek dramatizálásaként
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Tartalom

A tartalom
kulcselemei
Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

Versek, például:
Arany János: Családi kör
Arany János: Rege a csodaszarvasról
Petőfi Sándor: Az alföld
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér
Csokonai Vitéz Mihály: Keserédes
Petőfi Sándor: Megy a juhász a szamáron
Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom…
Tóth Árpád: Láng
József Attila: Mama
Weöres Sándor: Öreganyó
Dsida Jenő: Csend a tavon
Goethe: Önmagáról
Összefoglalás
hasonlat, metafora, megszemélyesítés, refrén, időmértékes verselés,
szerepjáték, ballada, gyermekkor, tiszta rím, dal, keretes szerkezet, költői
hiba, műfordítás
Szituációs játék: adni és kapni
Vázlatkészítés vitához: családfa
Frontális témakifejtés: hazaszeretet
Kiscsoportos vita: emlékezet
Több stílusban kifejtendő téma: szerelem
Frontális megvitatás: érzelmek
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: történelem
Kiselőadás: ars poetica
Két csoport érvelése: az élet apróságai
Tanórai fogalmazás: hála és hálátlanság
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: öregedés
Drámajáték: önismeret
Szituációs játék: öröklött tulajdonságok
Informatika, Ének-zene

4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 17, óra
Kiemelt fejlesztési E), K), n), d), egy)
improvizáció a dramatikus játékokban
feladatok és
kulcskompetenciák a szövegben kifejtett információk visszakeresése mint szövegértési
feladat
szerkezeti egységek azonosítása
a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem fejtett
nézeteinek megértése
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Tartalom

A tartalom
kulcselemei
Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

Mesék
Népdalok
János vitéz
Mítoszok
A Pál utcai fiúk
Regényrészletek, például:
Tatay Sándor: Kinizsi Pál
J. K. Rowling: Harry Potter
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek
Fésűs Éva: A palacsintás király
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
Lewis Carroll: Alice Csodaországban
Darvasi László: Trapiti
Összefoglalás
regény, hétköznapi szövegtípusok, tankönyvek, műsorújságok,
reklámszövegek, honlapok,
Több stílusban kifejtendő téma: árulkodás
Otthoni fogalmazás: tanár-diák viszony
Frontális megvitatás: a játékos ember
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: lányok és fiúk
Az olvasott állásfoglalás értékelése: agresszivitás
Tanórai fogalmazás: szülők és gyerekek
Kiscsoportos vita: mindennapi színészkedéseink
Kiselőadás: „ki vagyok én?”
Két csoport érvelése: bánat és vidámság
Tánc és dráma

5. Az ítélőképesség és az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, óra
Kiemelt fejlesztési K), T), lk), egy), k)
az elbeszélő művek jellemzőinek felismerése
feladatok és
kulcskompetenciák a tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése
a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése
A Pál utcai fiúk
Tartalom
Szempontok a házi olvasmány feldolgozásához
Szövegértési feladatok
Összefoglalás
párbeszéd
A tartalom
kulcselemei
Szövegértési gyakorlatok
Tanulói
tevékenységek
Ember és társadalom
Kapcsolódások

A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak kívülről 10 verset. Legyenek képesek tanári segítséggel a tanult művekről
rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Tudják pontosan
meghatározni néhány mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban,
feleleteikben használják a szakkifejezéseket, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az
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esztétikai szempont. Saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, az ítéleteiket. Egyegy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik
alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns
vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan képviselni. Kulturáltan tudjanak
kommunikálni egymással egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a
meséket, a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két
rövidebb mesét tudjanak kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és irodalmi mese
között, tudjanak híresebb mesegyűjtőkről, gyűjteményekről vagy magyar és külföldi
meseírókról. Ismerjék föl a mesék műfaji sajátosságait, tegyenek különbséget mese és valóság
között, tudjanak fölsorolni magyar mesehősöket. Tudják különválasztani törénelmünk
valóságos hőseit tőlük. Ismerjék a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. Értelmesen és
pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan,
megfelelő ritmusban tudják elmondani. Néhány fogalom jelentését ismerjék, tudják helyesen
használni azokat. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben tanári segítséggel maguk javítsák a
hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját
munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli
feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre.
Irodalom 6. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Ezen az évfolyamon immár ne csak előadói szövegeket tudjanak megérteni a tanulók, hanem
egymással vitatkozó álláspontokat és azok érveit is. A szövegértés fejlesztésén nem csupán az
írás és a beszéd technikai megvalósításának gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a
másik ember megértése, tisztelete iránti fogékonyság fejlesztését is. Szövegalkotásukban
érvényesüljön a lényegkiemelés, a szembeállítás alkalmazása is. A szövegalkotás hasonló
módon az önkifejezés, az önismeret, az önbecsülés és a magabiztosság fejlesztésére is
alkalom kell hogy legyen.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Növekedjék az olvasási sebesség, váljanak képessé a tanulók hosszabb szövegrészletek értő
olvasására is. Egyik kiindulópontunk annak belátása, hogy a technikai értelemben vett
olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) biztos készsége nélkül nem válhat
örömforrássá az olvasás. A szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését csak e
kompetencia birtokában várhatjuk el a tanulóktól. A művészi szövegek metaforikus
jelentéseinek megértése csak akkor képzelhető el, ha a közvetlen jelentés megértése már nem
okoz nehézséget a tanulónak. Írásbeli szövegalkotásban a tanulók igyekezzenek stílusosan
fogalmazni. Alkalmazzák a tanult szakkifejezéseket, kerüljék a szlengből származó túlságosan
is hétköznapi kifejezéseket.
Tanulási képesség fejlesztése
Nagyobb mennyiségű és bonyolultabb szövegek és ismeretek megértése és memorizálása is
szükséges már ezen az évfolyamon. A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és
feldolgozására. Alakuljon ki benne az önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Legyen
képes kiemelni és rendszerezni a lényeget, vázlatkészítéssel, az adatok csoportosításával tegye
könnyebbé saját munkáját. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések
bonyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája felé.

278

Ismeretek az irodalomról
Egyedi programoknak megfelelően kerüljön a tanulók kezébe néhány regény vagy
regényrészlet, különböző formájú és stílusú versek gyűjteménye. Mindenképpen érdemes a
fejlesztési célokat a Toldi szövegének feldolgozásával elsajátíttatni. A magyar és a
világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatása kapcsán az örök értékekre és a
mindenkor jellemző emberi problémákra kívánjuk felhívni a figyelmet. Az ismeretek
elsajátításán túl az olvasás iránti igény felkeltése is cél.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Vegyen részt a tanuló a kollektív, csoportálláspontok kialakításában. Legyen képes artikulálni
saját, egyéni véleményét, és tudja elhelyezni magát a csoportállásponthoz képest. Tudjon
állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a bizalom és a hiszékenység, a kitartás és a
csüggedés, a tiltások és a tiltakozások, az élet megannyi átváltozása csecsemőkortól a
kamaszéveken át egészen az öregségig. Érveljen olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a
tudásvágy, az őszinteség és a tapintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat
művészetként és életstratégiát adó parabolakincsként egyaránt.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 17, óra
Kiemelt fejlesztési H), K), n), l)
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző
feladatok és
kulcskompetenciák szövegösszefüggésekben
közvetlen és mögöttes jelentés megértése
leírás, elbeszélés, jellemzés megkülönböztetése
szövegek átírása más számban, személyben, időben és módban
Mondák, például:
Tartalom
Magyar népmondák
Külföldi mondák
Mondafeldolgozások
történetiség
A tartalom
szájhagyomány
kulcselemei
hőstípusok
vándormotívumok
nemzeti identitás
népművészet
Drámajáték: Mátyás-mondák
Tanulói
Szituációs játék: pszichológia
tevékenységek
Több stílusban kifejtendő téma: informatika
Frontális témakifejtés: ismeretszerzés
Az olvasott állásfoglalás értékelése: rendszerezőképesség
Drámajáték: urbanizáció
Tánc és dráma, Ének-zene, Magyar nyelv Hon- és népismeret
Kapcsolódások
2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, óra
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Kiemelt fejlesztési TE), T), szk), é), p)
az olvasott fejezetekhez különböző befejezések
feladatok és
kulcskompetenciák a történet folytatása fejezetenként és egyben
a téma felkutatásában önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés
rímes játékok
Tartalom
Arany János: Toldi
bevezetéstípusok
A tartalom
mottó
kulcselemei
népiesség
előre sejtetés
ÁLLATHASONLATOK

Főbb tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

elbeszélő költemény
epikus jelleg
költői képek, retorikai alakzatok
ütem és hangsúly
felező tizenkettes
rímek
szókincs, stílus
Kiscsoportos vita: a társadalom rétegzettsége
Frontális megvitatás: sértés és sértettség
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bűnözés és ítélkezés
Kiselőadás: kiszakadás a családból
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: hit és vallás kérdései
Két csoport érvelése: a felnőttek is sírnak
Otthoni fogalmazás: véletlenek és törvényszerűségek
Tanórai fogalmazás: őszinteség és hamisság a kommunikációban
Drámajáték: hajléktalanok
Vázlatkészítés a vitához: ünnepek, meglepetések
Médiapéldák gyűjtése: tisztesség és csalás
Szerepjáték: irigység, féltékenység
Magyar nyelv, Ember és társadalom

3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 13, óra
Kiemelt fejlesztési H), E), P), k), i)
anyaggyűjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből
feladatok és
kulcskompetenciák saját álláspont képviselése
néma és hangos olvasás
szövegértés: információk csoportosítása
Regények, például: Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Tartalom
epikus műfajok
A tartalom
nézőpont
kulcselemei
epizód
cselekményszálak
konfliktus
szerkezet
fikció
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Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: szolidaritás
Kiscsoportos vita: Frontális megvitatás: testi adottságok
Szituációs játék: rangok és különbségek
Frontális témakifejtés: egyéni és közösségi szabadság
Több stílusban kifejtendő téma: idegen népek
Kiselőadás: utazás
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: háború
Ember és társadalom

4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 16, óra
Kiemelt fejlesztési I), k), lk)
az irónia, a gúny, összehasonlításuk
feladatok és
kulcskompetenciák tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különbség felismerése
a nem saját álláspont megértése
különféle mondatok változatos és tudatos használata
Tartalom
Mondák
Toldi
Regények, regényrészletek
Képek és formák a költészetben, például:
Balassi Bálint: Egy katonaének
Csokonai Vitéz Mihály:A Reményhez
Ady Endre: A föl-földobott kő
Istenes-versek
Modern versek
Balladák
műnemek
A tartalom
lírai műfajok
kulcselemei
metonímia, a metonímia típusai
motívum
balladatípusok
Az olvasott állásfoglalás értékelése: jó és rossz
Főbb tanulói
Kiscsoportos vita: igazság és igazságosság
tevékenységek
Vázlatkészítés a vitához: empátia
Több stílusban kifejtendő téma: hűség
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bizonyosság és kétkedés
Ének-zene, Ember és társadalom
Kapcsolódások
5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint min. 15, óra
Kiemelt fejlesztési I), K), n), d), szk)
érvelés
feladatok és
kulcskompetenciák epikus műfajok közötti különbség megfigyelése
a művészi és nem művészi szépség fogalmának megértése
Regényrészletek, például:
Tartalom
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Robert Louis Stevenson: A kincses sziget
Fekete István: Tüskevár
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában
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A tartalom
kulcselemei
Főbb tanulói
tevékenységek
Kapcsolódások

cselekményindítás
bonyodalom
tetőpont
megoldás
Frontális megvitatás: véleményalkotás
Frontális témakifejtés: korok közti különbség
Szituációs játék: humor
Drámajáték: vitakezelés
Ember és társadalom

A továbbhaladás feltételei
A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset, néhány prózarészletet és egy-két drámai jelenetet.
Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi,
szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Ismerjék fel néhány fontosabb mű versformáját,
ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket is,
értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Tágabb összefüggések
figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egyegy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak
felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját
véleményüket tudják határozottan képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen sokágú. Tudják
csoportosítani és szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területekről
keresni indokokat, magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak kommunikálni
egymással. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a mesetípusokhoz tudjanak
példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy két rövidebb mesét tudjanak kívülről.
Értelmesen és pontosan tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán,
tagoltan, megfelelő ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz
és a témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter megjelenítésére, a
szövegmondás és játék ne váljon szét előadásukban. A legfontosabb fogalmak jelentését
ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A beszélő és elbeszélő szerepét tudják
elválasztani, az elbeszélő módokat tudják megkülönböztetni, a lírai beszélő szerepét tudják
értelmezni. Feleleteikben és előadásaikban óvakodjanak az író és a műalkotás szövegében
beszélő alak azonosításától. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben maguk javítsák hibáikat,
legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat.
Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a
pontosságra, a helyes beszédre. Tudatosuljon bennük a divatszavak, töltelékszavak, a
szlengből átvett elemek kerülésének elvárása.

Irodalom 7. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
A tanuló ismerje és alkalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A másik ember
megértése, tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifejezés hiányosságainak
életvezetési, közösségi és morális következményeit. Figyelje meg a művekben a kulturális
kódok és jelrendszerek megértésének nélkülözhetetlen voltát.
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Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Művészi és nem művészi olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a szövegértés. Az
olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) felzárkóztatása és további
fejlesztése a más jellegű feladatok mellett sem sikkadhat el. Elvárja a program a tanulóktól a
szövegekben megformált értékek felfogását, értékelését. Mind nagyobb önállósággal kell
feltárniuk a művészi szövegek metaforikus jelentéseit.
A tanulási képesség fejlesztése
Nagy mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehetségessé kell válnia az információk
megszerzésének és feldolgozásának.
Ismeretek az irodalomról
Népszerű művekkel és a „rólad szól” összefüggés feltárásával törekedni kell az olvasás iránti
igény felkeltésére. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése mindhárom műnem, sokféle
műfaj vonatkozásában is indokolt. A szaktárgyi, elméleti és kronologikus ismeretek mellett
tájékozottá kell válnia a tanulónak az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák
kérdésköreiben is. Találkoznia kell a magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő
alkotásával.
Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Mind nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalkotás, érvelés.
Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak megszokottá tétele. Az emberi
világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbözőségét nem csupán elfogadni, hanem
becsülni is kell, s az erre nevelő műveket különösen is érdemes a figyelem középpontjába
állítani. Értenie kell a tanulónak a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, érvek nélküli
tetszik/ nem tetszik állásfoglalásai itt már elfogadhatatlanok indoklás nélkül. Nyissanak az
órai tevékenységek nagy teret a humor számára.

Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra
Kiemelt fejlesztési H), T), k), d)
szóképek és alakzatok felismerése
feladatok és
kulcskompetenciák lírai műfajok megkülönböztetése
Reformkori költőink műveiből, például:
Tartalom
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
Kölcsey Ferenc: Csolnakon, Himnusz, Huszt, Parainesis
Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd
Petőfi Sándor: A borozó, A XIX. század költői, Szeptember végén,
Nemzeti dal
Arany János: Szondi két apródja, Epilogus,
Könyvtári feladatok
A SZÜLŐFÖLD TISZTELETE, KAPCSOLATUNK A VÁROSSAL, HEGYALJÁVAL
ÉS HAZÁNKKAL.
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A tartalom
kulcselemei

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

műnemek
líra és dráma
líra és epika
dráma és epika
ballada
drámai monológ
óda és himnusz
rapszódia és elégia
műfaji jellemzők
műfajkeveredés
műfajötvözet
Kiscsoportos vita: sms, e-mail
Drámajáték: város és vidék
Több stílusban kifejtendő téma: nemzeti jelképek
Frontális megvitatás: az alkotás öröme, kreativitás
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: a tanulás értéke
Kiselőadás: nemzeti sorskérdések
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: szerelem
Két csoport érvelése: szórakozási formák
Szituációs játék: terv, program
Tanórai fogalmazás: hűség, házasság
Otthoni fogalmazás: törvénytisztelet és ellenszegülés
Vázlatkészítés a vitához: érdekérvényesítés és önfeláldozás
Az olvasott állásfoglalás értékelése: kompromisszumok
Ember és társadalom, Tánc és dráma, Ének-zene

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10 teljes óra
Kiemelt fejlesztési I), k), lk), egy)
lényegkiemelés, összefoglaló jellegű szövegek alkotása
feladatok és
kulcskompetenciák anyaggyűjtés és -elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből
szövegek átírása
mások véleményének meghallgatása, megértése
Tartalom
A líra alapformái – műfaji keresztmetszet az előző témakörben
fölsorolt művek kapcsán, például:
Dalok
Elégiák
Ódák
Himnuszok
Epigrammák
Helyzetdalok
Episztolák
/Ars poeticák/
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A tartalom
kulcselemei

Tanulói
tevékenységek

Kapcsolódások

dal
elégia
óda
himnusz
epigramma
helyzetdal
episztola
ars poetica
Kiscsoportos vita: vicc
Frontális témakifejtés: háryjánosok
mai folklór
Több stílusban kifejtendő téma: pletyka
Médiapéldák gyűjtése: hír
Szerepjáték: média
Otthoni fogalmazás: filmklisék
Két csoport érvelése: animáció
Magyar nyelv, Vizuális kultúra

3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési E), n), é), p)
műfaji különbségek felismerése
feladatok és
kulcskompetenciák rövid szóbeli összefoglalás
az olvasott művekhez különböző befejezések
a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás
A regény változatai, például:
Tartalom
Regénycselekmény, regényszerkezet
Az elbeszélő
A szereplők jellemzése
érvrendszerek
A tartalom
érvtípusok
kulcselemei
következtetések
hipotézisek
jellemtípusok
Drámajáték: esztétikai érték
Tanulói
Kiselőadás: használati érték
tevékenységek
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: ünnepi tudás
Frontális megvitatás: empátia
Frontális témakifejtés: befogadás, műértés
Magyar nyelv, Informatika
Kapcsolódások
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra
Kiemelt fejlesztési H), lk), é), k)
az érvelés majdani fejlesztése
feladatok és
kulcskompetenciák elbeszélő művek jellemzőinek felismerése
előreutalások és késleltetések érzékelése az elbeszélésben
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Tartalom

A tartalom
kulcselemei
Tanulói
tevékenységek
Kapcsolódások

A líra alapformái
Reformkori költőink műveiből
Regényrészletek
Kisepikai alkotások, például:
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Bede Anna tartozása
monológ, belső monológ, párbeszéd
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: drámajáték
Frontális megvitatás: jelenet
Ember és társadalom

5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 21 teljes óra
Kiemelt fejlesztési E), K), P), k), i)
regénytempó megfigyelése
feladatok és
kulcskompetenciák az elbeszélés idejének és terének behatárolása
jellemzési módok
Regényrészletek, például:
Tartalom
Jacqueline Wilson: Komisz lányok
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben
G. Szabó Judit: A macskát visszafelé simogatják
tér- és időszerkezet
A tartalom
logikai szerkezet
kulcselemei
asszociatív szerkezet
keretes szerkezet
Kiselőadás: európai kapcsolódások
Tanulói
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: integráció
tevékenységek
Szituációs játék: globalizáció
Az olvasott állásfoglalás értékelése: kisebbségek
Magyar nyelv
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei
A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek önálló és közös
feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük a komplex elemzés fogalma.
A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen
megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni,
ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is.
Alakuljon ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az esztétikai
érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak különbséget tenni
elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, fontos és lényegtelen között.
Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő
befogadói attitűd. A tanulók legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról,
ismereteiket biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel,
partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően
beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma
olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési problémákat. Lírai szövegek
értelmezésében, elemzésében használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető
stíluseszközöket, nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt.
Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, irányzatokat, s
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tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek között. Ismerjenek irodalmon
belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti
összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek
műalkotásait. Tanulási, felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a
szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti különbséget. Lássák
át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, folyóiratok rovatszerkezetét.

Irodalom 8. évfolyam
Célok és feladatok
Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése
Legyen képes a tanuló művészi és nem művészi szövegek feldolgozására egyaránt. Ismerje fel
az irodalmi szövegek értékstruktúráját, és szóbeli feleleteiben legyen képes azt összevetni
saját értékrendjével. Önálló megszólalásai mellett vegyen részt a szöveg közös dekódolásában
is. A tanuló ismerje és alkalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A másik ember
megértése, tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifejezés hiányosságainak
életvezetési, közösségi és morális következményeit.
Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Ismerje meg az esszéírás különféle módozatait. Tudjon alkalmazni különféle elemzési
stratégiákat. Építse be saját kommentárjaiba a hermeneutikai szemléletet. Vegye észre, hogy
másként tekint ugyanarra a szövegre saját életkorától és körülményeitől függően ő maga is.
Művészi és nem művészi olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a szövegértés. Az
olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) felzárkóztatása és további
fejlesztése a más jellegű feladatok mellett sem sikkadhat el. Legyen képes a szövegekben
megformált értékek felfogására, értékelésére. Mind nagyobb önállósággal kell feltárniuk a
művészi szövegek metaforikus jelentéseit.
A tanulási képesség fejlesztése
Legyen képes megkülönböztetni a különféle tankönyvtípusokat és tankönyvi
szövegműfajokat. Aknázza ki az egyes oktatási szövegtípusok előnyeit, és a különféle
didaktikai megoldásokkal tanuljon meg élni. Vegye észre a tankönyvi kérdések és feladatok
segítő jellegét, és tudjon sokoldalú megoldásokat alkotni, ahol ez lehetséges. Nagy
mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehetségessé kell válnia az információk
megszerzésének és feldolgozásának.
Ismeretek az irodalomról
Nyolcadik évfolyamon érdemes megközelíteni a kortárs irodalmat és a mai élethez
kapcsolódó nem művészi szövegtípusokat is. Legyen képes a tanuló feldolgozni és befogadni
homályos értelmű, a célzás és az elhallgatás eszközeivel élő mai műalkotásokat is. Népszerű
művekkel és a „rólad szól” összefüggés feltárásával törekedni kell az olvasás iránti igény
felkeltésére. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelése mindhárom műnem, sokféle műfaj
vonatkozásában is indokolt. A szaktárgyi, elméleti és kronologikus ismeretek mellett
tájékozottá kell válnia a tanulónak az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák
kérdésköreiben is. Találkoznia kell a magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő
alkotásával.
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Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése
Legyen képes a tanuló irányító kérdések segítségével szempontsort kidolgozni az életstratégia
megtervezéséhez. A tanuló gyűjtse egybe a pedagógus és a taneszközök segítségével a
felnőtté válás során felmerülő döntési helyzeteket. Értse meg az emberi élet időbeliségét, és a
döntések következményekkel járó, determináló jellegét. Empátiával szemlélje a
megmutatkozó életvezetési mintákat, és az egyéni viszonyuláson túl alkosson meg személyes
terveket is. Mind nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalkotás,
érvelés. Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak megszokottá tétele. Az
emberi világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbözőségét nem csupán elfogadni,
hanem becsülni is kell, s az erre nevelő műveket különösen is érdemes a figyelem
középpontjába állítani. Értenie kell a tanulónak a morális és esztétikai kérdések
bonyolultságát, érvek nélküli tetszik- nem tetszik állásfoglalásai itt már elfogadhatatlanok
indoklás nélkül. Nyissanak az órai tevékenységek nagy teret a humor számára.
Témakörök, tartalmak
1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 21 teljes óra
Kiemelt fejlesztési T), P), d)
a leírás, az elbeszélés, a jellemzés megkülönböztetése
feladatok és
kulcskompetenciák pontosság a fogalmazásban
a jelképes-metaforikus jelentés megértése
önálló vélemény kialakítása megalkotott szövegművekben
Regények, például: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Tartalom
helyzetkomikum
A tartalom
jellemkomikum
kulcselemei
tragikomédia
groteszk
parabola
Kiscsoportos vita: osztályközösség
Főbb tanulói
Több stílusban kifejtendő téma: stréberek
tevékenységek
Vázlatkészítés vitához: deviánsok
Szituációs játék: klikkek
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: továbbtanulás
Kiselőadás: elitiskolák
Ember és társadalom
Kapcsolódások
Színházlátogatás ( Sátoraljaújhely vagy Miskolc)
2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra
Kiemelt fejlesztési TE), H), E), k), d)
saját vélemény megfogalmazása írásban és szóban
feladatok és
kulcskompetenciák a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása
néma és hangos olvasás, a ritmus érzékeltetése
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Tartalom

A tartalom
kulcselemei
Tanulói
tevékenységek
Kapcsolódások

Babits Mihály,
Kosztolányi Dezső,
Juhász Gyula,
Tóth Árpád néhány verse, valamint
Ady Endre versei, például: Párisban járt az Ősz, Szeretném, ha
szeretnének
Összehasonlító feladatok
szimbolizmus
látomás
zsenikultusz
Drámajáték: járványok, betegségek
Az olvasott állásfoglalás értékelése: magány
Frontális megvitatás: öntudat, büszkeség, önkritika
Ének-zene, Tánc és dráma

3. A tanulási képesség fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra
Kiemelt fejlesztési TE), K), egy)
szimbólumok jelentésének fölfejtése
feladatok és
kulcskompetenciák a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése
érvelés
József Attila versei, például: Reménytelenül, Altató, Születésnapomra
Tartalom
Összehasonlító feladatok
(szürrealizmus), gyermekirodalom, létösszegzés, búcsúversek
A tartalom
kulcselemei
Kiscsoportos vita: analízis
Főbb tanulói
Szituációs játék: neuraszténia
tevékenységek
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kétpólusú betegség
Otthoni fogalmazás: szintézisteremtés
Ember és társadalom
Kapcsolódások
4. Ismeretek az irodalomról
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10 teljes óra
Kiemelt fejlesztési T), szk), é), d)
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző
feladatok és
kulcskompetenciák szövegösszefüggésekben
az információ kritikus befogadása
elemző-értelmező olvasás
Tartalom
Móricz Zsigmond
Ady Endre
A Nyugat költői
József Attila és mások művei, valamint
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
(fantasztikum,) szimbólum, anekdota, novella
A tartalom
kulcselemei
Több stílusban kifejtendő téma: tantárgyak
Tanulói
Frontális témakifejtés: pályaválasztás
tevékenységek
Az olvasott állásfoglalás értékelése: alkalmasság, alkalmatlanság
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: őszinteség

289

Kapcsolódások

Magyar nyelv

5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejlesztése
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra
Kiemelt fejlesztési E), H), é), egy), k)
könyvek keresése megadott témához egyénileg, csoportosan;
feladatok és
kulcskompetenciák önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés
Versek a XX. századi magyar lírából, például:
Tartalom
Tóth Árpád: Körúti hajnal
Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettel
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
Nagy László: A vasárnap gyönyöre
Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz
jambus, trocheus, daktilus, anapesztus, spondeus
A tartalom
kulcselemei
Frontális megvitatás: hangulatváltozások
Főbb tanulói
Drámajáték: életenergiák
tevékenységek
Két csoport érvelése: depresszió
Tanórai fogalmazás: eufória
Otthoni fogalmazás: tudatosság, önreflexió
Ének-zene, Ember és társadalom
Kapcsolódások

A továbbhaladás feltételei
A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más művészeti ágakba
tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Lássák át a
kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és zene között. Ismerjenek meg különböző
művészeti ágakban felbukkanó vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek,
irodalmi művek strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések
felismerésére és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól
ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak irodalmi művekről,
szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról szóban és
írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek képesek élményeik,
ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének
változására az egyén életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy
minden műalkotásának több olvasata van. Legyenek képesek önállóan különböző műfajú
szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, művészetekről alkotott írásaikban a
szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg
önálló gondolataikat, ítéleteiket, kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsietikai és esztétikai értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket.
Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni,
véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. Tudjanak tisztán, megfelelő
ritmussal, értelmes tagolással összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá.
Tudjanak érthetően hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon
megértési problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle elbeszélői
műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető verstani kategóriákkal,
ismerjék a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat,
összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak
„egymáshoz rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek
rutinosak az internet használatában. Legyenek képeseket adatokat keresni a világhálón.
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Éves órakeret felhasználása: tananyagtartalom feldolgozása,
gyakorlás,
összefoglalás,
témazáró, hiánypótlás.
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EMBER ÉS TÁRSADALOM
Célok és feladatok
A tantárgy tanításának célja és feladata:
A történelem és társadalmi ismeretek tanulásával olyan szintű képességek, készségek
elsajátítása a célunk, melyek birtokában képesek a tanulók a történelmi-társadalmi valóság
reális értékelésére. Olyan történelemszemlélet kialakítása mely alapján a tanulók hazánk és
nemzetünk történelmi múltját az emberiség történetéhez szervesen illeszkedő folyamatként
értik. Érzékeljék kultúránk ősi gyökereit és az európai kultúrában betöltött szerepünket. Az
5-6. évfolyam történettanítása a múlt színes, mozgalmas valóságának megjelenítésével, a
történelmi tények életteli, emberközpontú, eseményes szintézisével ,/ mely az elmúlt korokat
átélhetővé, érzékelhetővé, szemlélhetővé teszi / megalapozza a történelemtanítást. A 7-8.
évfolyam történelemtanítása a múlt valóságát összetettebben , az általánosítás magasabb
szintjén sokoldalú történelmi összefüggésekbe ágyazva dolgozza fel. Hazánk
társadalmában
bekövetkezett változások, folyamatok korszerű történelmi, társadalmi
ismeretek szerzését igénylik. Tanulóink váljanak ismereteik állandó bővítését igénylő, a
modern társadalomban eligazodni képes, demokratikus jogokkal élni tudó állampolgárokká.
A lakóhelyről, szülőföldről, a haza tájegységeiről, a magyar társadalomról, a nemzet
sorskérdéseiről szerzett ismereteik alapján erősödjön, mélyüljön hazaszeretetük.
Iskolánk tanulóiban alakuljon ki az a nézet, mely szerint a múlt egészen nem tűnt el, hat a
jelenben, és előre mutat a jövőbe. Érezzék meg, hogy emberségünkhöz nélkülözhetetlen azon
közösségek múltjának megismerése, vállalása, amelyhez tartozunk. Tantárgyunk tanításával
mutassuk be az ember méltóságát, felelősségét. Legyenek hálásak az évszázadok, évezredek
gazdag örökségéért, tudják, hogy tanulhatunk a tévedésekből! A tanulókban alakuljon ki, a
meggyőződés, hogy
az emlékezés egészen páratlan szerepet tölt be
értékeink
megismerésében, elmélyítésében. Tanítványainkat vértezzük fel, hogy ne téveszthessék meg
őket a hamis próféták, az álmessiások, akik evilági sikert, érvényesülést hirdetnek.

Fejlesztési követelmények
Történelem és állampolgári ismeretek tantárgy fontos szerepet játszik az ismeretszerzési és feldolgozási képességek kialakításában és fejlesztésében. Szükséges, hogy a tanulók
ismereteket szerezzenek saját emberi-társadalmi környezetükből, történetekből, képekből, a
tömegkommunikációs eszközökből, egyszerű statisztikai adatokból, grafikonokból,
diagramokból, tárgyi és szöveges forrásokból és más ismerethordozókból. Fontos, hogy
ezeket az ismereteket egyre önállóbban értelmezzék, s belőlük következtetéseket tudjanak
levonni.
A tananyag-feldolgozás folyamatában a diákok sajátítsák el a sokoldalú információgyűjtés és
felhasználás képességét, a legfontosabb kézikönyvek, lexikonok, atlaszok használatát.
Legyenek képesek a legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések helyes alkalmazására.
A különböző információk feldolgozása során legyenek képesek különbséget tenni tények és
vélemények között, tanulják meg az információt kritikusan szemlélni, a történelmi- társadalmi
jelenségek összefüggéseit megkeresni, e jelenségeket összehasonlítani.
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Konkrét ismeretekhez kapcsolódóan ismerjék fel a folyamatosság és a változások szerepét a
történelemben, tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek megőrzésének nagy
szerepe van a társadalom életében. A tananyag feldolgozása során ismerjék meg azokat az
alapvető elemzési, értelmezési szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek
lesznek kialakítani véleményüket személyekről, helyzetekről, eseményekről, intézményekről.
Ennek alapján véleményüket egyre árnyaltabban tudják megindokolni.
A történelemtanításnak, tanulásnak a tanulók szóbeli és írásos kifejezőképességének
fejlesztésében is jelentős szerepe van. A tanulók szerezzenek gyakorlatot események
elbeszélésében, különféle szövegek reprodukálásában. Tanuljanak meg írásban válaszolni
szóbeli és írásbeli kérdésekre, vázlatot, felelettervet írni, jegyzetelni. Legyenek képesek rövid
beszámolót, kiselőadást tartani egy-egy témáról különböző információk alapján. Sajátítsák el
a kulturált vita technikáit és szabályait. Véleményüket lényegre törően és érvekkel
alátámasztva fejtsék ki. Ugyanakkor legyenek képesek a másik fél véleményét is pontosan
megérteni és figyelembe venni hozzászólásaikban.
A történelmi események időben és térben játszódnak: hatékony történelmi tudat nem
alakulhat ki időbeli és térbeli tájékozódóképesség nélkül. Kronológiai és topográfiai
gyakorlatokra ezért mind a négy évben folyamatosan szükség van. Az évszámok segítségével
történő tájékozódó képesség fejlesztése mellett a tanulóknak el kell sajátítaniuk az idő
tagolásának módszerét. A tanulóknak az eseményeket térben is el kell tudni helyezniük.
Gyakorlatot kell szerezniük különböző méretarányú térképek olvasásában, és annak
megítélésében, hogy a földrajzi környezet hogyan hat egy-egy ország, térség fejlődésére
Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való
eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa
áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret és a jelenismeret
(társadalomismeret).
Az állampolgári ismeretek alapot adnak a demokratikus közéletben való tudatos részvételhez,
s a készségek kialakításán keresztül erősítik a demokrácia értékeinek (humanizmus,
tolerancia, szolidaritás) a tiszteletét.
A társadalomismeret segíti a tanulókat abban, hogy tájékozódni tudjanak korunk társadalmi,
politikai és gazdasági jelenségei között. Ez mindenekelőtt a társas kapcsolatokban szükséges
szabályok és készségek kialakítását, a nyitottság, az egymás gondjai, örömei iránti
érzékenység erősítését jelenti.
Az emberismeret, etika az önismeret elmélyítéséhez, az erkölcsi érzék kiműveléséhez, a
megértés, a meggyőzés képességeinek fejlesztéséhez ad segítséget.
A hon- és népismeret tanításának célja a hagyományos paraszti kultúra és értékrend
megismertetése, a lakóhely történelmi múltjának segítségével a magyar történelmi ismeretek
elmélyítése, a múlt megmaradt emlékeinek megismerése és ápolása. A szűkebb szülőföld
hagyományainak ismeretén keresztül olyan identitástudat kialakítása, amely nemzeti
örökségünk megbecsüléséhez, szeretetéhez és tiszteletéhez vezet.

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az ember és társadalom műveltségterület gerincét a történelem tantárgy adja. A
történelemtanítás azonban csak akkor eredményes, ha jelentős kapcsolódási pontokat nyújt a
jelenismeret és az önismeret felé is. Tantervünkben 5.évfolyam és 6. évfolyam történelem
tantárgyába építve
jelenik meg a hon- és népismeret, valamint aönálló tárgy a
társadalomismeret, emberismeret és etika. Az ember és társadalom műveltségi terület jelen
tanterve a közoktatás alapozó és fejlesztő szakaszára (5–8. évfolyam) készült, de tényként
kezeljük azt, hogy a bevezető és kezdő szakasz (1–4. évfolyam) olvasás és irodalom
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tantárgyának keretében a tanulók olyan olvasmányokkal ismerkednek meg, amelyekre
műveltségterületünk építhet (pl. történetek múltunkból, jeles ünnepeink stb.).
Évfolyam
Óraszám:
Történelem,
társadalomismeret és
állampolgári
ismeretek+ Hon – és
népismeret
Összesen
Társadalomismeret,
emberismeret, etika

5.

6.

7.

Éves

Heti

Éves

Heti

74

1,5
0,5

74

1,5
0,5

2

2

8.

Éves Heti Éves Heti
74

2

74

2

2
2
Félév 0,5 Félév 0,5
18,5 (1ó) 18,5 (1ó)

Az éves óraszám felhasználása: tantervi tananyag feldolgozása, összefoglslás, ismétlés,
témazáró írása.
A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet:
o kiemelt fejlesztési feladatok:
 énkép és önismeret
ÉN)
 hon- és népismeret
H)
 európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
E)
 környezeti nevelés
K)
 információs és kommunikációs kultúra
I)
 testi és lelki egészség
TE)
 tanulás
T)
 felkészülés a felnőtt lét szerepeire
F)
o kulcskompetenciák:
 kommunikációs
 narratív
 döntési
 szabálykövető
 lényegkiemelő
 életvezetési
 együttműködési
 problémamegoldó
 kritikai
 komplex információk kezelésével
kapcsolatos képességek

k)
n)
d)
szk)
lk)
é)
egy)
p)
kr)
i

A tanulók értékelése
A számonkérés formái:
– Önálló szóbeli, csoportos felelet.
– Félévente legalább egy házidolgozat, esszé vagy kiselőadás elkészítése.
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–
–
–

Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása.
Érdemjeggyel értékeljük a tanulók versenyeken való szereplését, kutatómunkáját.
Félévente érdemjeggyel értékeljük a tanulók füzetvezetését.

A tanulók értékelésekor fontos szempontok:
– Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során.
– Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus
gondolatmenetre való törekvés.
– Képes-e önállóan felépíteni feleletét? Képes-e kérdéseket megfogalmazni?
– Az alapvető történelmi fogalmak helyes használata. Fontos események, személyek
elhelyezése időben és térben, tájékozódás a történelmi térképen.
– Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. forrás, kép, ábra, grafikon,
diagram elemzés) megoldása.
– Projektumok (pl. tablók, szerkezeti és alaprajzok, makettek) egyéni vagy csoportos
elkészítése.
– Tanórán kívüli információszerzés és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
Az általános iskolai korosztálynak olyan tankönyvet válasszunk, amely a tantervi
célkitűzésnek megfelelően a múltat eseményeken, történeteken keresztül mutatja be. A könyv
tematikája fejlessze az időbeni tájékozás képességét is. A kiegészítő olvasmányok ne csak
érdekesek legyenek, hanem az adott kor fontos és jellemző vonásaival ismertessenek meg. Az
olvasmányok mellett a tankönyv közöljön eredeti, és a korosztály számára feldolgozható
forrásokat. Az olvasmányok és források megértését kérdések, feladatok segítsék.
A tankönyv elsődlegesen nem a tananyag otthoni felidézésére szolgál, hanem a tanórai
munka legfontosabb eszköze. Ezért a képek, ábrák ne csupán illusztratív szerepet töltsenek
be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó irányított vagy önálló tanulói
ismeretszerzésre. A képekre, ábrákra, térképekre is vonatkozzanak kérdések, feladatok. A
tankönyvi térképek funkciója más, mint a történelmi atlasz térképeié: egy-egy lényeges
dolgot hangsúlyozzanak. Kerüljük a zsúfolt, nehezen áttekinthető térképeket, ábrákat
tartalmazó tankönyveket! A képekről, ábrákról történő ismeretszerzésre a színes nyomású
könyvek több lehetőséget nyújtanak.
A taníthatóság-tanulhatóság feltétele a tankönyv jó tagoltsága. A nagy fejezetek és a leckék
legyenek arányosak – már a könyv tagoltsága emelje ki a tárgyalt korszak sajátosságait.
Különüljenek el a különböző didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő
anyag, olvasmányok, kérdések, feladatok). A tanulást különféle kiemelések segítsék. A
túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket
egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. A nagy fejezeteket is zárják összefoglalások.
A könyv nyelvezete legyen érthető, olvasmányos a tanulók számára. Ne tartalmazzon
fölöslegesen sok fogalmat és adatot (nevek, évszámok, topográfia), ugyanakkor biztosítson
minél több lehetőséget a tanulói tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések,
feladatok). Ösztönözze az önálló tanulói ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos
szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön
kívüli formáit.
A tevékenységközpontú történelemtanítás és a képességfejlesztés szempontjából fontos, hogy
a tankönyvhöz megfelelő munkafüzet is tartozzon. A kiegyensúlyozott oktató–nevelő munkát
segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek kötetei azonos didaktikai
felépítésűek.
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Honismerethez, társadalomismerethez, emberismerethez nem megfelelőek az egyszerűen
ismeretátadó tankönyvek. A könyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal ösztönözze
vitára, állásfoglalásra a tanulókat.

Taneszközök:
Tankönyv, füzet, falitérkép, atlasz, könyvtári könyvek (történelmi olvasókönyv), témazáró
feladatlapok, magnetofon, CD- ROOM. TANÁRI KINCSESTÁR

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
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olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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
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állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
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motívumaik, szokásaik,
megalapozásához.

értékekkel

való

azonosulásuk

fokozatos

kialakításához,

A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit, formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
- Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei
Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
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a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

Tantárgyi tantervek
Történelem 5–6. évfolyam
Célok és feladatok
5–6. évfolyamon az ember kialakulásával, az ókor, a középkor és a kora újkor egyetemes és
magyar történelmével foglakozunk. A gyerekek 5. évfolyamon először tanulnak történelmet
módszeresen, némileg már a történettudomány rendszeréhez igazodva. Ezért fontos, hogy
elsajátítsák az időben és térben való tájékozódás alapjait. Gyakorolják a különböző
időtávlatok áttekintését, az események, személyek és a tárgyi kultúra korjellemző darabjainak
(pl. épületek, szobrok, fegyverek, használati eszközök) időbeni elhelyezését. A görög és
római történelemben a tanulók fedezzék föl az időbeni párhuzamokat. Tanulják meg a
történelmi térképek használatát, összevetését a földrajzi térképekkel. Szokják meg, hogy a
történelmi ismeretszerzés mindig forrásokból indul ki, s tudjanak a különféle forrástípusokról.
A tartalmat tekintve a történelem teljes és rendszerezett rekonstruálása helyett a legfontosabb
kultúrák néhány jellegzetességének és kulcsfontosságú eseményeinek a bemutatása a cél. A
színes történeteket, a nagy egyéniségeket, a korabeli emberek életmódját helyezzük előtérbe. Az
5–6. évfolyam tananyaga az ún. hagyományos társadalmak időszaka, amikor meghatározó a
mezőgazdaság. A tanulók lássák a különböző gazdasági ágazatok (földművelés, állattenyésztés,
kézműipar, kereskedelem) jellemzőit, fejlődését. Az ókorban és a középkorban is érdekes
végigkísérni a városok változó szerepét, politikai és kulturális hatásaikat. A termelési és a
haditechnikában bekövetkező fejlődés bemutatása szintén kiemelt feladat.
A tanulók 5-6. évfolyamon a mai nemzetállamoktól eltérő hatalmi képződményekkel
találkoznak. Fontos, hogy lássák ezek sajátosságait, átalakulásuk menetét. Az anyag jó
lehetőségeket kínál a társadalmi szerkezet és a hatalmi berendezkedés közötti kapcsolat
bemutatására – az ókor, a középkor és a kora újkor közötti különbségek is részben e kapcsolat
mentén mutathatók be.
Nagy jelentősséggel bír e régi korszakok és kultúrák máig nyúló hatásainak felfedezése. Ez
különösen a vallások (s elsősorban a történelmi egyházak megismerése) és a kultúra
(szokások, hagyományok, öltözködés) területén történhet meg. (A nagy ókori kultúrák
bemutatása csak így lehet érdekes.) A tanulók ismerjék fel az írás és a könyvnyomtatás
jelentőségét!
A világvallások hasonlóságait és különbségeit, társadalmi, politikai és kulturális hatásait nem
elméleti szinten, hanem konkrétumokon keresztül mutassuk be.
5–6. évfolyamon a tananyag mindinkább Európa-centrikussá válik, de néhány villanásra
mód van más kultúrák megismerésére is. A 6. évfolyamon a magyar történelemnek kell
hangsúlyosabbnak lenni, de a magyar és az egyetemes történelem szinkrón szemléletének
gyakoroltatása ezen időszak történelemtanításának is kiemelt célja. A magyar történelemnél
árnyaltabb korszakolást alkalmazunk (pl. Árpádok kora, Anjou-kor), több eseményt tanítunk,
de a hangsúly itt is a gazdálkodás, az életmód és a nagy egyéniségek bemutatására kerül.
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Történelem
5. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Ismeretszerzés az őskorra és az ókorra vonatkozó képek, régészeti leletek, filmek,
elbeszélések alapján. Szóbeli beszámoló vagy rövid szöveges vázlat készítése ezek
tartalmáról. Egyszerű, néhány mondatos – elsősorban elbeszélő jellegű – korabeli forrás
értelmezése, következtetések levonása a forrásból. (k, n) Ismeretszerzés korabeli mondákból:
pl. a trójai háború, vérszerződés. (p)
Néhány megállapítás megfogalmazása korabeli használati tárgyak és épületek
maradványainak és azok rekonstrukcióinak alapján a különböző társadalmi csoportokba
tartozó emberek életmódjáról. (lk)
Következtetések földrajzi és történelmi térképekről, példák felsorolása arról, hogyan hatott a
természeti környezet az emberiség fejlődésére. Az ókori Athén és Róma főbb épületeinek és
építményeinek bemutatása várostérképek segítségével. (n)
Különböző események időrendjének leolvasása az időszalagról. Becslések és számítások
elvégzése időszalag felhasználásával. (lk, p)
2. Kritikai gondolkodás
A mondák mesei és valóságos tartalmának megkülönböztetése, elsősorban tanári segítséggel:
a mondák valóságtartalma és a mesés elemek közötti különbségek felsorolása. (kr)
Jellegzetes és híres történelmi szituációk elképzelése, a főszereplők cselekedeteinek indoklása
és értékelése (pl. Leónidasz hőstette, egy mondabeli római hős cselekedetei, Spartacus tette).
(d) Történelmi személyiségek (pl. Periklész, Nagy Sándor, Hannibál, Augustus, Árpád
fejedelem) jellemzése. Annak felismerése, hogy a jelentős történelmi személyek és csoportok
cselekedeteinek milyen következményei vannak – s ezekről önálló, érvekkel és ellenérvekkel
alátámasztott vélemény megfogalmazása. (d, lk, p)
3. Kommunikáció
Válaszadás egy-egy témával kapcsolatos kérdésre. Egy-egy téma önálló kifejtése. Egy
eseménnyel kapcsolatos vitában érvek és ellenérvek felsorakoztatása (pl. a perzsák elleni harc,
a római császárság kialakulása). (d, p, i)
Ismert történelmi szituációk dramatizálása (pl. vita egy népgyűlésen). (egy)
Egyszerű rajzok elkészítése történelmi témákról (pl. görög oszlopfők, római kupola és boltív,
görög csatahajó), történelmi térképvázlatok készítése (pl. a marathóni csatáról, a Római
Birodalom főbb provinciáinak helyéről, illetve a magyarok vándorlásáról). (k, p, lk)
4. Térben-időben való tájékozódás
Rövid beszámoló az időszámítás alapkérdéseiről. (n) Gyűjtőmunka – tanári segítséggel –
arról, hogy az egyes kultúrákban hogyan állapították meg az időszámítás kezdő évét, hogyan
határozták meg az év hosszát. Számítások a történelmi időszámítás legfontosabb egységeivel
(év, évtized, emberöltő, évszázad évezred). Az évszázad és az évezred kezdő éve. (p, i)
Számítások ismert évszámok segítségével és az ismert adatok elhelyezése időszalagon.
Lényeges eseménysorok megközelítő szinkróniájának felismerése időszalag segítségével (pl.
Görögország fénykora, a római történelem kezdetei). (p)
A földrajzi és a történelmi térképek összehasonlítása (hasonlóságok, különbözőségek,
használhatóság). Tájékozódás különböző léptékű térképeken (pl. az ősember nyomai
világtérképen, az ókori Kelet birodalmai Eurázsia térképén, Görögország és a Római
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Birodalom megmutatása Európa térképén). Tájékozódás kisebb területet ábrázoló térképeken:
például görög poliszok megmutatása, a perzsa támadások nyomon követése, tájékozódás
Pannónia térképén. A fontosabb történelmi helynevek megmutatása mai földrajzi térképen
(például néhány pannóniai és mai magyar város azonosítása. Fontos topográfiai adatok (pl.
Athén és Róma) elhelyezése körvonalas térképen (vaktérképen). (p, i)
Témakörök

1. A tantárgy bevezetése. Élet az őskorban (5 óra)
Tartalmak
Differenciálás témái
Alsó tagozatban olvasott történetek ismétlése. (ÉN, H)
Iskolán kívül elsajátított történelmi ismeretek felidézése. (H, I)
Kronológiai és topográfiai ismeretek ismétlése. (H, K)
A történelmi források. A történelmi források típusai. Mesél a régészet. (I, T)
Az őskörnyezet, az ember kialakulása, „családfája”.
Őskori lelőhelyek.
A zsákmányoló ember és szerszámai.
A termelő ember és szerszámai. Az első mesterségek és a kereskedelem megjelenése.
Varázslat és művészet. (E)
A falvak kialakulása. Élet a falvakban. (H, E)
Természeti népek napjainkban. (H, E)
Az állam megjelenése. (E, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: őskor, ősember, régészet, , történelmi forrás, eszközhasználat és eszközkészítés,
szakóca, ásóbot, eke, , munkamegosztás, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés,
állattenyésztés, termelés, kézművesség, fonás, szövés, csere, természetimádat, szellemek,
mágia (varázslat), barlangrajz
Tanulói tevékenységek
Idézzék fel, milyen meghatározó történelmi eseményekről és híres személyiségekről tanult
alsó tagozatban!
Készítsenek időszalagot és jelöljenek fontosabb eseményeket ezen!
Csoportosítsák a történelmi forrásokat képek alapján!
Válasszanak ki egy-két konkrét történelmi forrást, és mondják el, milyen ismereteket
szerezhetünk ezek alapján!
Meséljenek el egyes szám első személyben egy régészeti feltárást a tankönyvi és az
olvasókönyvi szöveg alapján!
Cáfolják azt a véleményt, hogy „a majom az ember őse”!
Mutassák meg világtérképen a főbb őskori leleteket! Rajzoljanak barlangrajzot!
Hasonlítsák össze a zsákmányoló és a termelő életmódot!
Képzeljenek el egy őskori kultikus szertartást, és meséljenek róla! Értsék, mi volt a mágia
jelentősége az őskori ember életében!
Jellemezzék szóban az őskori ember lakóhelyének fejlődését!
Készítsenek vázlatot arról, hogy milyen célok és feladatok következtében alakultak ki az első
államok!
Kapcsolódások
földrajz
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2. Az ókori Kelet I. Egyiptom, a Nílus ajándéka (4 óra)
Tartalmak
Az időszámítás alapjai. Keresztény időszámítás. Év, évtized, évszázad, évezred. (E, I)
Az öntözéses földművelés. (H, K)
Egyiptom földrajzi adottságai, kialakulása. (E)
Az egységes Egyiptomi Birodalom. (T)
Az egyiptomi állam. Az írás megjelenése. (I)
Egyiptom kultúrája. (E, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: keresztény időszámítás, Kr. e., Kr. u., évtized, évszázad, évezred, történelmi
korok, öntözéses földművelés, csatorna, gát, zsilip, fölösleg, csere, kereskedelem, falu,
város, állam, ókor, fáraó, hieroglifa, építészet, piramis, többistenhit, múmia
Tanulói tevékenységek
Ismerjék a keresztény időszámítás alapjait! Mondjanak példákat alsó tagozatban tanult
évszámokra, végezzenek ezekkel egyszerű számításokat!
Fejtsék ki, mit jelent a Krisztus előtt és után (időszámítás előtt és után) kifejezés! Ábrázolják
ezeket időszalagon, végezzenek számításokat elképzelt és valós események évszámaival!
Használják az évtized, évszázad és emberöltő fogalmakat! Tudják, mikor kezdődött a XXI.
század és a harmadik évezred!
Beszéljenek az öntözéses földművelés technikájáról, jelentőségéről, rajzok alapján
ismertessék annak főbb eszközeit, szerszámait!
Keressék meg az ókori Egyiptomot különböző térképeken, mutassák meg területét, részeit és
fő folyóját!
Határozzák meg, melyik évezredben jött létre az egységes Egyiptomi Birodalom, s ez kb.
hány évvel ez előtt történt!
Ábrázolják rajzon az egyiptomi társadalom szerkezetét!
Tanulmányaik és képek alapján jellemezzék az egyiptomi kultúrát!
Magyarázzák meg, milyen korszakos jelentősége van az első írások megjelenésének az
emberiség történelmében!
Tartsanak beszámolót Egyiptom régészetéről a tankönyv és olvasókönyvi olvasmányaik
alapján! Beszéljenek kép alapján egy egyiptomi szobor jellegzetességeiről!
Kapcsolódások
földrajz, művészetek

3. Az ókori Kelet II. (4 óra)
Tartalmak
Mezopotámia földrajzi adottságai. A városok kialakulása. (E, K)
Történetek Mezopotámiából. (E)
Hammurapi törvényoszlopa.
Biblia. Bibliai tájak, bibliai történetek. (H, E, K, I, TE)
India földrajzi adottságai. (K)
India gazdasága és társadalma. Buddha élete. (E)
Kína földrajzi adottságai, gazdasága és társadalma. (K)
Kínai találmányok. A Nagy Fal. (E)
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A tartalom kulcselemei
Fogalmak: sumerok, városállam, birodalom, toronytemplom, ékírás, hangjelölő írás, Biblia,
Ószövetség, Újszövetség, zsidó vallás, egyistenhit, , özönvíz, nomád népek
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze Egyiptom és Mezopotámia földrajzi adottságait!
Keressék meg Mezopotámia területét a földrajzi térképen, sorolják fel, milyen államok
vannak ma ezen a területen!
Mondjanak el egy mezopotámiai mondát (pl. Gilgames)!
Keressenek a történelmi atlaszban mezopotámiai városokat (városállamokat)!
Olvassanak részleteket Hammurapi törvényeiből, ismertessék egy-két törvény célját,
jelentőségét! Vitassák meg, ma alkalmazhatóak lennének-e ezek a törvények!
Ismertessék, hogy hol és körülbelül mikor született a Biblia, melyek a fő részei!
Foglalják táblázatba a többistenhit és az egyistenhit közötti hasonlóságokat és különbségeket!
Mutassák meg történelmi, földrajzi és körvonalas (vak-) térképen az ókori Indiát és Kínát!
Hasonlítsák össze az ókori India és az ókori Kína természetföldrajzi jellemzőit!
Mutassák meg történelmi, földrajzi és körvonalas térképen a távol-keleti nagy folyókat!
Gyűjtsék össze az ókori kínai találmányokat! Meséljenek a Nagy Fal építéséről!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom, hittan

4. Az ókori Görögország (6 óra)
Tartalmak
A görög táj jellegzetességei. (E, K)
Történetek a görög mondavilágból. (E, TE)
A görög vallás és az olümpiák. (E, TE)
Az athéni mezőgazdaság, kézműipar és hajózás. (T)
Spárta, a katonaállam. (TE)
A görög–perzsa háborúk. (T, F)
Athén Periklész korában. Az athéni népgyűlés. (H, TE)
Mesterek és művészek. (E, TE)
Történetek Nagy Sándorról. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: mítosz, monda, akhájok, dórok, jónok, makedónok, olümpia, piac, arisztokraták,
népgyűlés, démosz, demokrácia, helóták, körüllakók, cserépszavazás, politika, rabszolga,
Akropolisz, színház,
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén az ókori Görögországot!
Jellemezzék Görögország természetföldrajzi adottságait, következtessenek ebből
gazdálkodásukra, életmódjukra!
Mutassák meg, milyen mai államok vannak az ókori Görögország területén!
Meséljenek görög mondákat!
Hasonlítsák össze az athéni és a spártai társadalmat és életmódot!
Mutassák meg történelmi és körvonalas térképen az ókori Görögországot, Krétát, Olümpiát,
Athént és Spártát!
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Helyezzék el időszalagon az első olümpiát, a perzsa háborúkat és Athén fénykorát!
Mondjanak történeteket a görög–perzsa háborúk időszakából!
Végezzenek számításokat a megismert görög évszámokkal!
Kép alapján beszéljenek egy görög vázafestményről – mi mindent tudunk meg róla?
Olvassanak el néhány mondatos korabeli görög forrást!
Gyűjtsenek értelmező szótár segítségével görög eredetű szavakat!
Beszéljenek az ókori Athén fénykoráról, képek alapján ismerjék fel a főbb műemlékeket,
jellemezzék azokat!
Hasonlítsák össze az ókori Görögországot Nagy Sándor birodalmával!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom, művészetek

5. Az ókori Róma I. (6 óra)
Tartalmak
Itália földrajzi adottságai. (E, K, T)
Mondák Róma alapításáról. (E, I)
A királyság és köztársaság. (T)
A terjeszkedő Róma. (T)
Szabadok és rabszolgák – a köztársaság válsága. (T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: latinok, punok, királyság, szenátus, patríciusok, plebejusok, nemzetség,
köztársaság, provincia, gladiátor,
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg Európa mai és történelmi térképén Itáliát!
Jellemezzék Itália természetföldrajzi adottságait, vonjanak le életmódra vonatkozó
következtetéseket ebből!
Meséljenek római mondákat!
Utazzanak el képzeletbeli időgép segítségével Rómába, az alapítás évébe! (Égtáj, megtett
távolság, megtett idő visszafelé.)
Hasonlítsák össze a római királyi és konzuli hivatalt!
Ismerjenek történeteket a terjeszkedő Róma időszakából!
Mutassák meg történelmi és földrajzi térképen a főbb provinciákat!
Mutassák meg, milyen államok vannak ma a hajdani Római Birodalom területén!
Kapcsolódások
földrajz

6. Ókori vallás, kultúra és hétköznapi élet (5 óra)
Tartalmak
Egyiptomi vallás és mondák. (E, I)
Érdekességek India vallásairól. (E, I)
Ószövetségi történetek. A többistenhit és egyistenhit különbségei. (E, I, T)
A görög-római istenvilág. (E, I, TE)
A kereszténység kialakulása. Újszövetségi történetek. (H, E, I)
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Család és hétköznapi élet az ókori Görögországban és Rómában. (ÉN, H, E, TE)
Találmányok, technikai érdekességek az ókori Görögországban és Rómában. (K, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: többistenhit, egyistenhit, zsidó vallás, kereszténység, evangélium, Megváltó,
próféta, apostol, vallás, mártír, egyház, pap, püspök, pápa
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze az ókori keleti, görög, zsidó és keresztény vallásokat!
Meséljenek történeteket Jézus életéről!
Beszélgessenek ószövetségi történetekről – mit jelentenek ma ezek a történetek?
Rajzok és jelképek alapján ismerjenek fel görög isteneket!
Mondják el, hogyan függött össze a görög vallás az olümpiákkal és a színházi előadásokkal!
Sorolják fel a római vallás jellegzetességeit és jelentőségét az emberek hétköznapi életében!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést az ókori Egyiptomban, Athénban és Rómában!
Meséljenek egy athéni és egy római polgár hétköznapjairól és ünnepeiről!
Képek alapján ismertessenek néhány görög és római eszközt, fegyvert, és mondják el, hogyan
működtek ezek!
Kapcsolódások
irodalom, technika, rajz

7. Az ókori Róma II. (5 óra)
Tartalmak
Történetek Caesarról és Augustusról. (H, E, I, T)
A Római Birodalom: tájak, termények, kereskedelem. (K, T)
Egy ókori világváros: Róma. Templomok, amfiteátrumok, fürdők. (E, TE)
Rómaiak hazánk területén. Pannónia régészete. (H, E, K)
Népvándorlás, hunok.
Róma bukása. (T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: császár, , légió, limes, latin nyelv, Forum Romanum, amfiteátrum, Colosseum,
diadalív, jogtudomány, Borostyánkőút, barbárok, népvándorlás, hunok
Tanulói tevékenységek
A tankönyv, a tanári elbeszélés és az olvasókönyv alapján jellemezzék Caesart!
Olvassanak el néhány rövid forrásrészletet Augustusról! Állítsák szembe ezeket!
Magyarázzák meg, miért térhetnek el az ugyanarról a témáról írt források!
Jelöljék időszalagon Augustus uralkodását, számítsák ki, hány évig tartott!
Földrajzi térkép segítségével jellemezzék a Római Birodalom egyes területeinek gazdasági
lehetőségeit!
Képzeljék el egy tengeri kereskedő tevékenységét, s mondják el, hol milyen árukat raknának a
hajóra! Készítsenek térképvázlatot egy kereskedelmi útról!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést az ókori Róma városában!
Mutassák meg Európa mai térképén Pannónia provinciát!
Tervezzék meg egy császári futár útját Pannóniában úgy, hogy minden történelmi atlaszban
szereplő várost érintsen!
Mondjanak történeteket Attiláról, mutassák be a hunokat!
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Az olvasókönyv segítségével ütköztessenek ellentétes forrásrészleteket a hunokról!
Készítsenek táblázatot a Nyugatrómai Birodalom bukásának külső és belső okairól!
Kapcsolódások
művészetek

8. A magyar történelem kezdetei (5 óra)
Tartalmak
Mondák a magyar nép eredetéről. (ÉN, H, E)
Őseink vándorlása, a sztyeppei környezet. A magyar nép kialakulása. (H, K)
Levédia és Etelköz. Katonai szövetség. (H, T)
Társadalom és hitvilág. (H)
Hétköznapi élet, termelés és harcmodor. (K, TE)
A Kárpát-medence földrajzi adottságai. A honfoglalás. (H, K, T)
Sátoraljaújhely környékének honfoglalás kori emlékei.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: finnugor, őshaza, jurta, sztyepp, nomád pásztorkodás, nagycsalád, nemzetség,
törzs, táltos, besenyők, avarok, szláv népek, székelyek, törzsszövetség, fejedelem,
honfoglalás, Árpád-ház
Tanulói tevékenységek
Meséljenek ősi magyar mondákat, vegyék számba, milyen történelmi következtetések
vonhatók le belőlük! Ismerjék meg és tanári segítséggel magyarázzák meg, miben
különböznek a mondák és a nyelvtudomány következtetései a magyarság eredetéről!
Mutassák meg térképen a magyarság vándorlásának állomásait! Ismertessék a sztyeppövezet
földrajzi jellegzetességeit és azt, milyen hatással van ez az ott élők életére!
Tartsanak beszámolót a vérszerződésről, méltassák ennek katonai jelentőségét!
Hasonlítsanak össze egy ókori többistenhívő vallást őseink hitvilágával!
Képek alapján beszéljék el, milyen volt az élet a jurtában! Tartsanak beszámolót a lányok
arról, hogyan építették a jurtát; a fiúk arról, hogyan használták az íjat!
Mutassák meg a történelmi térképen a honfoglalás irányait!
Méltassák a honfoglalás jelentőségét!
Számítsák ki, hány év telt el a honfoglalástól máig!
Mutassák meg a térképen, milyen államok léteztek Európában a honfoglalás idején!
Kapcsolódások
földrajz, hon- és népismeret, irodalom
A továbbhaladás feltételei
Tudjon különbséget tenni a történelem forrásai között.
Tudjon különbséget tenni a történetek mesei és valóságos eseményei között.
Ismerje az időszámítás alapelemeit.
Ismerje, hogy az egyes eseményekhez milyen nevek, helyszínek kapcsolhatók.
Tudja elmondani a tanult történeteket és tudja azok helyszínét különböző térképeken
megmutatni. Tudjon értelmezni egyszerű elbeszélő forrásokat.
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Hon- és népismeret
Témakörök
1. és a 2. téma 5. évfolyamon, max. 18 órában kerül feldolgozásra!

1. A család és az otthon (8 óra )
Tartalmak
A család mint minden emberi közösség alapja. (ÉN, H, E)
Példák a család kialakulására, életére nagyobb történelmi korokban.
Saját családjuk ismert történetének főbb epizódjai. (H)
Az építkezés, a lakások fűtése, világítása, jellemző konyha- és fürdőfelszerelése régen és
ma (példák). (H)
Lakásuk alaprajza.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: család, családi ünnep, családfa, lakberendezés, lakásfelszerelés, polgári család,
parasztcsalád
Tanulói tevékenységek
Tartsanak kiselőadást egy jellegzetes középkori úri és parasztcsalád egy napjáról! (Lakhely,
elfoglaltság, öltözködés, étkezés stb.)
Tartsanak kiselőadást egy újkori polgárcsalád életéről!
Mutassák be, hogyan fűtöttek és világítottak régen! Válasszák ki rajzok és fényképek közül az
egyes korokra jellemző fűtési és világítási eszközöket!
Írjanak fogalmazást arról, hogyan képzelik életüket húsz év múlva!
Rajzoljanak alaprajzot lakásukról!
Gyűjtsenek írásos, tárgyi és képi emlékeket családjuk múltjáról!
Készítsenek családfát családjuk általuk ismert történetéről!
Ismerjék a családi ünnepek (és megemlékezések) szokásait, eredetét! Tartsanak ezekről
beszámolót!
Kapcsolódások
történelem

2. A falu és a város – ahol élünk (8 óra )
Tartalmak
A közvetlen lakókörnyezet (kerület, városrész, falu stb.) térképvázlata. (H, I)
A közvetlen lakókörnyezet természeti adottságai, gazdasági és társadalmi
jellegzetességei. (K)
Életképek a középkori falvak és városok életéről. (H)
Az iskola története, az iskola névadójának életrajza. (H, T)
A lakóhely múzeumai, műemlékei. (H)
Lakóhelyi környezetvédelmi és közbiztonsági problémák. (K)

308

A tartalom kulcselemei
Fogalmak: város, falu, kerület, múzeum, műemlék, környezetvédelem, közbiztonság
Tanulói tevékenységek
Készítsenek térképvázlatot saját közvetlen lakókörnyezetükről! Keressék meg és jelöljék
ezen, hogy melyik a legrégibb és legújabb épület!
Fogalmazzák meg a legfőbb különbségeket a város és a falu között, rendezzenek vitát
előnyeikről és hátrányaikról!
Készítsenek rövid fogalmazást arról, hogyan nézett ki lakókörnyezetük évszázadokkal ezelőtt!
Rajzoljanak időszalagot az elmúlt évszázadokról, és helyezzék el rajta lakókörnyezetük
történetének legfontosabb eseményeit!
Tartsanak kiselőadást iskolájuk névadójáról, készítsenek tablót (gyűjteményt) az iskola
történetéről, a névadó életéről!
Tegyenek látogatást lakóhelyük fontosabb múzeumaiban, helytörténeti emlékeinél,
készítsenek szóbeli és írásbeli beszámolót ezekről!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést lakóhelyükön!
Vitassák meg, mit tehetnek lakóhelyük környezetének fejlesztéséért és közbiztonságának
javításáért!
Kapcsolódások
történelem, földrajz, magyar irodalom

Történelem
6. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Egyéni és csoportos ismeretszerzés a korról szóló szépirodalmi és ismeretterjesztő
szövegekből. Korabeli forrásrészletek (pl. céhszabályzat, Szent István és Szent László
törvényei, városi kiváltságlevél stb.) értő olvasása és feldolgozása. (k, i) Azonos eseményről
vagy személyről szóló különböző források összehasonlítása. (kr) Ismeretszerzés korabeli
mondákból és legendákból (pl. Búvár Kund tette, történetek Szent Lászlóról). (k) A mondák
valóságmagjának megkeresése. (kr) Olvasókönyvek, lexikonok (tankönyvi kislexikon, egyéb
lexikonok) használata, felhasználásukkal kiselőadás vagy írásbeli beszámoló készítése. (i)
Ismeretszerzés és az események rövid szóbeli reprodukálása elbeszélő források alapján (pl.
Rogerius: tatárjárás, Brodarics: mohácsi csata, Kolumbusz naplója stb.). (n, lk, p, i)
Képi és audiovizuális eszközök felhasználása az ismeretszerzés folyamatában (pl. középkori
vár, város, hajó felépítésének elemzése rajzok és képek alapján, következtetések levonása
középkorról szóló játék- és oktatófilmekből). (lk) Korabeli leletek, valamint azokról készült
rekonstrukciós rajzok és makettek összehasonlító elemzése. (k, n, i)
Információk gyűjtése adott témában könyvtári munka segítségével, például a középkori
emberek hétköznapjairól, a várháborúkról, kiemelkedő személyiségek (pl. II. Rákóczi Ferenc)
életéről és tevékenységéről. (k, n, lk, i)
2. Kritikai gondolkodás
Kritikus történelmi helyzetek elemzése a szemben álló szereplők álláspontjának
figyelembevételével (pl. Szent István és Koppány konfliktusa). (k, d, lk)
Egyházak és vallások hasonlóságainak és különbségeinek számbavétele (pl. keresztény és
iszlám vallás, katolikus és protestáns egyházak). (lk)
Neves személyiségek jellemzése és cselekedeteik mozgatórugóinak feltárása forrás alapján
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tankönyvi és tanári segédlettel (pl. Luther Márton, ifj. Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc). (n,
kr) Kiemelkedő történelmi személyek, hősök tetteinek, tetteik jelentőségének értékelése (pl.
Szent István, Szondi György, Bethlen Gábor). (d, lk, p, kr)
Önálló vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, például az államalapítás
jelentőségéről, a Dózsa-féle parasztfelkelésről, arról, hogyan változatta meg az emberek életét
a török hódítás. (k, d, p)
3. Kommunikáció
Önálló szóbeli beszámoló előadása egy-egy lényeges történelmi eseményről, annak
előzményeiről és következményeiről. (k, lk) Fogalmazás készítése fontos történelmi
eseményről. Vita egy-egy lényeges esemény jelentőségéről (pl. államalapítás, honvédő
harcok). (k, n, lk)
Jellemző történelmi szituációk dramatizált előadása korhű kellékek felhasználásával (pl.
lovaggá avatás, hűbéri eskü). (k, egy)
Rajzos vázlatok és térképvázlatok készítése például egy középkori várról, egy csatáról (Muhi,
Nándorfehérvár stb.). Makettek készítése történelmi objektumokról (pl. egy várról, egy
középkori hajóról). (lk, pr)
4. Térben-időben való tájékozódás
A fontosabb események, jelenségek időpontjának ismerete, annak meghatározása, hogy ezek
melyik évszázadban történtek. (p) Különböző események között eltelt idő kiszámítása.
Események időrendbe állítása, magyar és egyetemes történelmi események, eseménysorok
szinkróniájának ábrázolása időszalagon. (p, i) Egy-két jelentős esemény (pl. mohácsi csata)
időpontjának ismerete napra pontosan. „Találkozhattak-e” játék – különböző történelmi
személyekkel. (d, egy, p)
A középkori Európa főbb államainak megmutatása történelmi és körvonalas térképen. A
középkori Magyarország főbb nagytájainak azonosítása vaktérképen. A három részre szakadt
ország területeinek körülhatárolása és uralkodói székhelyeinek megmutatása történelmi
térképen. (p, i)
Fontos eseménysorok követése történelmi térképeken (pl. a tatárjárás útvonala, a főbb
földrajzi felfedezések és a nagy török hadjáratok). Területi változások felismerése történelmi
térképen, ábrázolása vaktérképen. (p, i)

Témakörök

Differenciálás témái

1. Képek a középkori Európa életéből (6 óra)
Tartalmak
Bizánc, az arab terjeszkedés, Nagy Károly birodalma. (E)
Európa 1000 körül. (E, K, TE, T)
Az uradalmak. (H, K, )
Hűbérurak és hűbéresek. (H)
Élet a várakban és a falvakban. (H, K, F)
A középkori egyház: templomok és kolostorok. A kódexek. (E, I, )Az egyházi műveltség.
(E, I)
A város és céh. (E, K) Európa nagy háborúi. (H, E, T)
Sátoraljaújhely várossá nyílvánításának dokumentuma
A könyvnyomtatás. (E, I, TE, F)
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Tengeri és szárazföldi közlekedés és kereskedelem. Élet a hajókon. (K, TE)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: germánok, földbirtok, hűbérúr, hűbéres, hűbéri eskü, vár, feudalizmus, falu,
jobbágy, uradalom, lovag, keresztes hadjárat, majorság, jobbágytelek, robot, terményadó,
tized, két- és háromnyomásos gazdálkodás, zsinat, szent, legenda, ereklye, remete,
kolostor, apát, szerzetes, szerzetesrend, bencés, ferences, eretnek, inkvizíció, ugar, nehézeke,
önellátó gazdálkodás, lakótorony, iszlám, Allah, Korán, császár, középkori város, polgár,
kiváltság, önkormányzat, vám, céh, mester, járványok, gótika
Tanulói tevékenységek
Ismerjék a középkori Európa főbb államait, mutassák meg ezeket történelmi és körvonalas
térképen!
A tankönyv szövege és képei alapján készítsenek vázlatrajzot vagy térképvázlatot egy
elképzelt uradalomról!
Vegyék számba a jobbágyok főbb tevékenységeit!
Meséljék el, hogyan nézett ki egy középkori vár! Vállalkozó kedvű tanulók készítsék el a vár
makettjét! Meséljenek arról, milyen volt a lovagi élet!
Ismertessék a középkori egyház jelentőségét!
Forrásrészlet alapján vegyék számba a céhek fontosabb feladatait!
Ismertessék a keresztes háborúk főbb okait! Tartsanak élménybeszámolót egy keresztes lovag
tapasztalatairól!
Mutassák meg Európa térképén a távolsági kereskedelem főbb tengeri és szárazföldi
útvonalait! Meséljenek a hajókon szolgáló emberek életéről!
Kapcsolódások
földrajz, művészetek

2. Magyarország az Árpádok idején (5 óra)
Tartalmak
A honfoglalók tárgyi öröksége. (H, I, T)
Letelepedés és kalandozások. (H, E, T)
Az államalapítás. Történetek Géza fejedelemről és István királyról. (H, E, T)
Szent László és Könyves Kálmán: törvényhozás és bíráskodás. (H, T)
II. András és IV. Béla. (H, T)
A tatárjárás, az Árpád-ház kihalása. (H, I, T)
Kultúra az Árpád-korban. (H, E, K, TE)
Történetek Árpád-házi királyokról és jeles személyekről. (H, I,)
Árpád-kori emlékek a mai Magyarországon. (H, E, K,)
Árpád-házi Szent Margit, névadó-védőszentünk megismerése
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: jurta, kengyel, szablya, kalandozás, vármegye, tized, ispán, egyházmegye,
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pogány, kancellária, oklevél, tatárok, kunok, apáca, szabad királyi város, országgyűlés,
kiskirályok
Tanulói tevékenységek
Régészeti leletek alapján rekonstruálják képzeletben, esetleg rajzban, maketten a honfoglalók
főbb használati tárgyait és ruházkodását!
Ismerjék a kalandozó hadjáratok okát és célját, meséljenek mondákat a kalandozásokról!
Fejtsék ki, mi a keresztény magyar állam megalapításának jelentősége!
Jellemezzék Szent Istvánt!
Keressenek lakóhelyük környékén Szent Istvánt idéző emlékművet, szobrot, utcanevet stb.!
Olvassanak el és értelmezzenek néhány törvényt István törvénykönyvéből!
Meséljenek mondákat Szent Lászlóról! Olvassanak részletet Szent László törvénykönyvéből,
és magyarázzák meg, mi indokolja a törvények szigorúságát!
Keressenek a történelmi térképen román kori műemlékeket, és mutassák meg ezeket mai
közigazgatási térképeken!
Mutassanak be – korábbi ismereteik felhasználásával – egy magyarországi román kori
műemléket!
Beszéljenek a tatárjárásról, olvassanak rövid forrásrészletet róla!
Hasonlítsák össze IV. Béla tatárjárás előtti és utáni tevékenységét!
Helyezzék el az időszalagon az Árpád-kor főbb évszámait!
Kapcsolódások
földrajz, irodalom

3. Hétköznapok és ünnepek a középkorban (4 óra)
Tartalmak
Lovagi viadalok. (E, TE) Középkori fegyverek. (I )A lovagi seregek ellenfelei: vikingek,
arabok, kalandozó magyarok. (I, T)
Hétköznapi élet, ünnepek a középkorban. (H, E, K, TE)
A szerzetesek egy napjaA román építészet. (E, K, TE). Hogyan készült a kódex?
Anonymus krónikája. (H, E, I)
Történetek a Képes Krónikából. (H, I)
Járványok: pestis, himlő, kolera. (K, TE)
Hogyan válhatott az inas céhmesterré? (E, K, F)
A könyvnyomtatás eszközei és eljárása. (H, E, I)
A gótikus építészet. (E)
A humanizmus és a reneszánsz. (E)
Városunk templomainak stílusa / római kat., görög kat., ref. /
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: oklevél, Képes Krónika, lovag, lovagi erények, kódex, román építészet, krónika,
könyvnyomtatás.
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Tanulói tevékenységek
Játsszanak el egy lovaggá avatási szertartást!
Meséljenek el egy lovagi tornát az úrhölgy és a lovag szemszögéből!
Képek alapján nevezzék meg a lovagi felszerelés részeit és azt, hogy mire szolgáltak ezek!
Keressenek képeket lovagi eszközökről!
Rajz alapján mondják el, hogyan működött a számszeríj és hogyan működtek az első
lőfegyverek!
Tanári elbeszélés és a tankönyvi szöveg alapján meséljék el egy szerzetes egy napját!
Szituációs játék: mit tennék pestisjárvány idején? (Különböző társadalmi réteghez tartozók
meséljék el!)
Meséljék el egyes szám első személyben egy legény mesterré válását! Tervezzenek cégéreket!
Képek és tömbvázlatok alapján ismerjék fel és tudják jellemezni a román és a gótikus
építészeti stílust!
Kapcsolódások
művészetek

4. Virágzó középkor Magyarországon (6 óra)
Tartalmak
I. Károly (Károly Róbert). A hatalom megszilárdítása, az aranyforint. (H, E, I, T)
Nagy Lajos, Magyarország külpolitikája. Lajos törvényei. (E, K, I, T)
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai. (H, E)
A lovagkirály és vára. (H, E, K, TE)
Zsigmond, a király és a császár. (H, E, T)
Husz János. (H, E, I, T)
Élet a városokban és a mezővárosokban. A bányaváros. (E, K, TE)
Egy középkori magyar város: Buda. (H, E, K, I)
Magyarország kereskedelmi kapcsolatai. (H, E, K, T)
Hunyadi János. A nándorfehérvári csata. (H, T)
Hunyadi Mátyás uralkodása. Mátyás asztalánál. (H, E, TE)
A Dózsa-féle parasztháború. (H, I, T)
A mohácsi csata. (H, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: Anjouk, bandérium, harmincadvám, kapuadó, árumegállító jog, kilenced,
aranyforint, nemes, báró, ősiség, pallosjog, Luxemburg-ház, mezőváros, végvár, szászok,
husziták, polgármester, bíró, vajda, kormányzó, fekete sereg, végvár, füstpénz, zsellér,
nádor, corvinák, Jagelló-ház, röghöz kötés.
Tanulói tevékenységek
Jelöljék körvonalas térképen a kiskirályok uralta területet!
Indokolják I. Károly főbb intézkedéseit és tetteit!
Keressenek összefüggést a királyi birtokok csökkenése és az újfajta királyi bevételek között!
Ismertessék forrásrészlet alapján a kapuadó lényegét!
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Jellemezzék Nagy Lajost, a lovagkirályt! Történelmi és körvonalas térképen mutassák meg a
Nagy Lajos uralta királyságokat és területeket!
Indokolják az ősiség és a kilencedtörvény jelentőségét a középnemesség és a királyi hatalom
szempontjából!
Tervezzék meg egy nemes címerét!
Jelöljék időszalagon az Anjou-kort!
Hasonlítsák össze a középkori városokat a mezővárosokkal!
Térképvázlaton kövessék nyomon a nándorfehérvári csata főbb eseményeit!
Készítsenek rövid vázlatot a következő szempontokkal: Mátyás király belpolitikája,
külpolitikája, gazdaságpolitikája, udvari kultúra Mátyás korában!
Olvassanak forrásrészletet a mohácsi csatáról!
Ismerjék a kor fontosabb évszámait!
Kapcsolódások

5. Az újkor kezdetén (5 óra)
Tartalmak
Az Európán kívüli világ: Ázsia és Afrika. (E, K, I)
Amerika Kolumbusz előtt. (E, K, I)
A legfontosabb felfedezőutak. (E, I, T)
A felfedezések hatása Európában és Amerikában. (E, K, I)
Harc a tengerekért. (E, T)
A manufaktúrák elterjedése. Bankélet kialakulása. (E, I, T)
„Egyedül Isten által.” A reformáció. (E, I, T)
A katolikus megújulás és az ellenreformáció. (E, I, T)
Az angol forradalom. (E, T)
A Napkirály udvarában. (E, K, I, T)
Nagy Péter Oroszországa. (E, K, I, T)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: indiánok, maják, aztékok, inkák, világkereskedelem, gyarmat, manufaktúra,
bérmunkás, bank, hitel, humanizmus, újkor, búcsúcédula, reformáció, katolikus megújulás
(ellenreformáció), protestáns, evangélikus, református, anglikán egyház, jezsuiták,
forradalom, polgárháború, parlament, köztársaság, alkotmányos királyság, cár
Tanulói tevékenységek
Hasonlítsák össze, miben különbözött Amerika őslakóinak élete az európaiak életformájától!
Mutassák meg földgömbön, történelmi térképen és jelöljék körvonalas térképen a főbb
felfedezőutakat!
Mondjanak néhány példát arra, milyen ételeket nem ehettünk Kolumbusz előtt!
Hasonlítsák össze a céheket a manufaktúrákkal!
Indokolják meg, hogy az árutermelés fellendülése miért eredményezte a pénzforgalom és a
bankélet fejlődését!
Készítsenek táblázatot a reformáció legfőbb tanításairól! Vonjanak le következtetéseket ebből
az állításból: „Egyedül Isten által üdvözül az ember”!
Hasonlítsák össze a királyi egyeduralom, az alkotmányos királyság és a köztársaság
jellemzőit!
Festmények és fényképek alapján jellemezzék a Napkirály udvarát!
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Kapcsolódások
földrajz

6. A technika és a kereskedelem fejlődése.
A barokk művészet. (3 óra)
Tartalmak
Középkori szélmalom, vízimalom. A vízikerék ipari használata. (E, I)
Hajózási újítások. A hajózás és a térképészet fejlődése. A karavella. (E, K, I)
Élet a hajókon – hajósok és rabszolgák. Kalózok. (E, I, TE)
A tűzfegyverek elterjedése. (E, T)
Tudomány az újkor elején, Galilei. (E, I).
A barokk művészet. (E, K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: szélmalom, vízimalom, karavella, kalóz, barokk stílus
Tanulói tevékenységek
Rajz alapján ismertessék a vízikerék működését!
Készítsenek vázlatrajzot az alulcsapott és felülcsapott vízikerék működéséről, magyarázzák
meg, miért jobb az utóbbi!
Rajzok, festmények alapján mondják el, hogyan nézett ki egy XVI. századi tengerjáró hajó!
Vállalkozó kedvű tanulók készítsék el a makettjét!
Fényképek és festmények alapján jellemezzék a protestáns és a katolikus barokk templomot!
Beszéljenek egy barokk festményről (a stílus jellegzetességeiről)!
Kapcsolódások
technika, művészetek

7. Magyarország az újkor kezdetén (5 óra)
Tartalmak
Az ország két, majd három részre szakadása. (H, T)
Török világ Magyarországon. (H, K, I, T)
A királyi Magyarország. (H, K, I, T)
A végvári harcok. (H, E, K, T)
Reformáció és ellenreformáció Magyarországon, kulturális hatásuk. (H, E, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: fejedelem, vilajet, pasa, szpáhi, janicsár, kollégium, mecset, minaret,
országgyűlés, nádor
Tanulói tevékenységek
Mutassák meg történelmi és körvonalas térképen a két, majd három részre szakadt ország
területeit és a királyi (fejedelmi) székhelyüket!
Ábrázolják időszalagon a részekre szakadás eseményeit!
Jellemezzék a hódoltságban élő parasztok életét!
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Mondjanak egy-két példát magyarországi török építészeti emlékekre! Jellemezzék ezeket!
Gyűjtsenek történeteket a végvári harcokról! Meséljenek a végvári katonák életéről!
Ha lehetséges, nézzenek meg egy szép református templomot!
Kapcsolódások
irodalom

8. Függetlenségi harcok Magyarországon (6 óra)
Tartalmak
Bocskai István harcai. (H, E, I, T)
Erdély aranykora. (H, E)
Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér. (H, E, T)
Buda a török korban. (H, K)
Buda visszavétele. (H, T)
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. (H, E, T)
Rákóczi Ferenc élete. (H, I, F)
Sárospataki Rákóczi- vár megismerése
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hajdú, kuruc, labancok, száműzetés, vezérlő fejedelem, trónfosztás
Tanulói tevékenységek
Meséljenek arról, kik voltak a hajdúk, hogyan éltek békében és háborúban!
Mondják el, miben különbözött a XVII. századi Erdély a másik két országrésztől!
Mondják el ifj. Zrínyi Miklós halálának történetét, ismertessék a halála körülményeiről
elterjedt szóbeszédeket!
Vegyék számba Budavár katonai jelentőségét!
Meséljenek Rákóczi Ferenc fiatalkoráról (szülei, neveltetése, bécsújhelyi börtön, szökése)!
Készítsenek listát azokról a sérelmekről, amelyek a Rákóczi-szabadságharc kitöréséhez
vezettek! Rendszerezzék ezeket (parasztok, földesurak, végvári vitézek)!
Keressék meg történelmi térképen és mutassák meg körvonalas térképen a szabadságharc
főbb katonai sikereinek eredményeit!
Idézzenek fel egy-két kuruc dalt!
Jellemezzék II. Rákóczi Ferenc fejedelmet!
Meséljenek egy Mikes Kelemen-levél alapján a száműzetésben élő magyarok életéről!
Jelöljék időszalagon a Bocskai szabadságharcot, Erdély aranykorának időszakát, ifj. Zrínyi
Miklós halálát, Buda visszavívásának évét, a Rákóczi-szabadságharc időtartamát, Rákóczi
halálát!
Mutassák meg mai térképen, hol nyugszik Rákóczi!
Készítsenek szinkronisztikus táblázatot a tanult XVI–XVII. század európai és magyar
eseményeiről!
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei
Tudjon tanult történeteket önállóan elmondani a tantervi fogalmak, nevek és évszámok
felhasználásával. Tudja a tanult történet lényegét kiemelni. Tudjon egyszerű forrásokat
értelmezni és azokból következtetéseket levonni. Tudjon tanári segítséggel adott témában
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információkat gyűjteni. Legyen képes a korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket
felismerni. Tudjon távolságot becsülni és számításokat végezni különböző térképeken.

Hon-és népismeret
3. és 4. téma 6. évfolyamon, max. 18 órában kerül feldolgozásra!

3. Hazánk: Magyarország (8 óra )
Tartalmak
A történelmi és a jelenlegi Magyarország főbb tájegységei. (H. K)
Népviseletek és népi építészet Magyarországon. (H)
A történelmi Magyarország főbb nemzetiségei, ezek népszokásai, kulturális jellemzői,
népviselete. (H)
A romák kultúrája, problémáik. (H)
Egyházi és vallási (keresztény és zsidó) ünnepek eredete és szokásai. (E)
Az állami ünnepeink eredete.
Magyarország legfontosabb műemlékei. (K)
Magyarország főbb üdülőhelyei, ezek jellegzetességei.(H)
A magyar közlekedés (vasút, hajózás) fejlődése és jelene.
A folyószabályozás története és aktuális problémái.
A környezetvédelem országos problémái. (K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: történelmi Magyarország, tájegység, népművészet, nemzetiség, népszokás,
romák (cigányok), egyházi ünnepek, állami ünnepek, folyószabályozás
Tanulói tevékenységek
Keressék meg történelmi és földrajzi térképeken a történelmi Magyarország főbb
tájegységeit!
Rajzoljanak térképvázlatot a történelmi Magyarországról, jelöljék rajta a főbb tájegységeket,
majd a főbb nemzetiségeket!
Készítsenek naptárt egy év családi, egyházi és állami ünnepeiről, megemlékezéseiről!
Képek alapján ismerjék fel és jellemezzék a magyar népi építészeti formákat és a főbb
népviseleteket!
Keressék meg térképen, majd térképvázlaton tüntessék fel Magyarország legfontosabb
műemlékeit!
Tervezzék meg, hogyan jutnának el lakóhelyükről a legfontosabb magyarországi
műemlékekhez és üdülőhelyekre!
Tervezzenek meg egy osztálykirándulást részletesen (közlekedés, szállás, látnivalók, étkezés,
szabadidő), térképpel!
Tartsanak képzeletbeli idegenvezetést egy választott magyarországi helyszínen!
Vitassák meg a környezetvédelem országos problémáit, illetve azt, hogy mit tehetünk
megoldásuk érdekében!
Tartsanak kiselőadást és írjanak fogalmazást a közbiztonság (bűnözés és kábítószerfogyasztás) magyarországi helyzetéről!
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Kapcsolódások
földrajz

4. Hazánk és a nagyvilág (8 óra )
Tartalmak
Epizódok a múltból – milyenek voltak hazánk európai kapcsolatai (kereskedelem,
kultúra, diplomácia, hadtörténet). (H)
Hazánk és a NATO. (E)
Hazánk és az Európai Unió. (E, T)
Magyarország helye Európa vasúti és közúti hálózatában. (E)
A szomszéd országok és népek kultúrája, szokásai.
Világhírű magyar feltalálók, felfedezők, tudósok.
A magyar kultúra híre a nagyvilágban. (H, TE)
Globális környezetvédelmi és biztonsági problémák. (E, K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: nemzetközi kapcsolatok, diplomácia, hadtörténet, NATO, Európai Unió,
globális problémák
Tanulói tevékenységek
Gyűjtsenek cikkeket az újságokból és híradásokat az elektronikus sajtóból hazánk nemzetközi
kapcsolataira!
Beszéljenek a NATO céljának változásairól és e szervezet jelenlegi jelentőségéről!
Adjanak rövid szóbeli és írásbeli áttekintést hazánk uniós csatlakozásának történetéről, és
ennek jelentőségéről!
Mutassák meg térképen az Európai Unió és a NATO tagországait!
Érveljenek hazánk NATO- és európai uniós tagságának fontossága mellett!
Mutassák meg a térképen azokat az országokat, amelyek uniós felvételüket várják!
Nézzenek utána és érdeklődjenek arról, milyen közlekedési eszközökkel juthatunk el egy
kiválasztott európai nagyvárosba! Érdeklődjenek, milyen okmányokra van szükség az
utazáshoz!
Gyűjtsenek adatokat híres magyar feltalálókról, felfedezőkről, tudósokról! Tartsanak
kiselőadást egyikük életéről vagy készítsenek tablót, gyűjteményt erről!
Gyűjtsék össze a magyar származású Nobel-díjas tudósok neveit, tevékenységi területeiket!
Beszéljenek a magyar sporttörténet kiemelkedő alakjairól, értékeljék az elmúlt olimpiák
magyar részvételét!
Említsenek világhírű magyar festőket, zeneszerzőket, filmművészeket! Tartsanak kiselőadást
egyikük életéről!
Keressenek példákat a napi sajtóban Magyarország kiemelkedő kulturális eseményeire!
Kapcsolódások
történelem, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Tudjanak beszélni családjukról, lakhelyükről, lakókörnyezetükről. Legyenek tisztában
lakóhelyük múltjának főbb eseményeivel, tudják ezt szóban ismertetni. Ismerjék a
Magyarországon élő nemzetiségeket, kultúrájukat. Ismerjék a főbb családi, egyházi és állami
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ünnepeket, tudjanak beszélni ezek jelentőségéről. Ismerjék az Európai Unió fejlődésének főbb
lépéseit. Legyenek tisztában Magyarország európai uniós csatlakozásának jelentőségével,
tudjanak erről rövid szóbeli ismertetést adni.

Történelem
7–8. évfolyam
Célok és feladatok
7–8. évfolyamon az egyetemes és a magyar történelem újkori és jelenkori szakaszát
tárgyaljuk. Ezen időszakok sok szállal kapcsolódnak jelenünkhöz, ezért a legfontosabb tények
megismertetése mellett lényeges a történelmi szemlélet fejlesztése. Az egyetemes és a magyar
történelem eseményeinek, összefüggéseinek föltárása a magyar történelem mélyebb
megértését segíti elő. Ezt erősíti az is, hogy a tanulók a magyar történelemmel gyakran a
kiemelkedő személyiségek életén keresztül ismerkednek meg, így mérlegelhetik azt is, hogy
mi a szerepe az egyénnek a történelemben.
Az európai történelem kiemelt eseményeinek segítségével elsősorban Európa történelmi
szerepének változásairól (vetélkedések és háborúk, diktatúrák és demokráciák, ellentétek és
integráció) szereznek benyomásokat a tanulók.
Az európai történelem fordulópontjairól szerzett ismereteik mellett tanulmányozzák az
újkorban és a jelenkorban élt emberek életmódját, gondolkodásmódját, valláshoz való
viszonyát is.
Az időszak jó példát kínál arra is, hogy a tanulók megvizsgálhassák az egyenlőtlen fejlődés
elvét, hogy érzékeljék a szegény és gazdag országok (gyarmatosítók, gyarmatok; fejlettek,
fejlődők) közötti különbségek tényezőit, megértsék annak legfőbb okait. Érzékeljék azt is,
hogy a széttartó, negatív tendenciák mellett jelen vannak a kiegyenlítő, konfliktusfeloldó
törekvések is (pl. ENSZ, Európai Unió).
Mind az egyetemes, mind a magyar történelem bővelkedik olyan konfliktusokban, amelynek
feldolgozásával megismerkedhetnek és azonosulhatnak az egyszerű emberek erkölcsi
konfliktusaival történelmi döntéshelyzetekben (forradalmak, holokaust, kisebbségi lét).
Az Európán kívüli világ hatékony, mélységelvű feldolgozását két kiemelt témakör (India és
Japán; Kína) teszi lehetővé.
A XX. századi történelmi anyag feldolgozása segítségével felismerhetik a globalizáció
folyamatának főbb jellemzőit, az ebből fakadó ellentmondásokat, s megvizsgálhatnak e
kihívásra megjelenő néhány választ is.
A jelenismeret tanításának célja, hogy az alapvető állampolgári ismeretekre támaszkodva a
tanulók el tudjanak igazodni a jelen bonyolult közéletében, értsék a demokratikus viszonyok
rendszerét, működését.

Történelem
7. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Könyvtári kutatás megadott témában és szempontok alapján kézikönyvekből és
ismeretterjesztő művekből (pl. az egészségügy fejlődése, a nők helyzete a tradicionális
társadalomban, a Nemzeti Színház története, Kőrösi Csoma Sándor útja). (i)
A tantárgyhoz kapcsolódó források és egyéb szövegek értő olvasása. (k)
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Korabeli írásos források összevetése megadott szempontok alapján (pl. a filozófusok és az
uralkodók a vallásról; a Függetlenségi Nyilatkozat és az olmützi alkotmány). (kr)
Új információk szerzése tömegkommunikációs eszközökből, a látottak, hallottak rövid,
lényegretörő összefoglalása (ismeretterjesztő filmek, CD-ROM-ok). (i)
Különböző képi információk gyűjtése megadott témához (pl. az ipari forradalmak
találmányai; a magyar nemzeti kultúra a reformkorban). (i)
Információk gyűjtése statisztikai adatokból (pl. Magyarország benépesülése, etnikai
összetétele; a világ vezető hatalmainak gazdasági mutatói a XIX. sz. végén). (i)
Önálló kutatás adott témában, a könyvtárban, a médiatárban, a múzeumban vagy az
interneten, melynek végeredménye rövidebb kiselőadás vagy esszé (pl. életmód, technika és
hadtörténeti témák, portrék). (lk, k, n)
2. Kritikai gondolkodás
Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban (bármely témában). (lk)
Történelmi személyiségek jellemzése (XVI. Lajos–Robespiere; Metternich–Kossuth;
Bismarck–Marx). (k, n)
Történelmi személyiségek tanulmányozása döntéshozatalukban, feltevések, megfogalmazása
a történelmi személyiségek cselekedeteinek okairól (pl.: XVI. Lajos szökése, Napóleon
államcsínye; I. Ferenc József és a kiegyezés; Garibaldi átadja a hatalmat a királynak). (p)
Lényegkiemelés hallott vagy írott szövegből (történelmi forrás, tankönyvi szöveg, irodalmi
mű); Kulcsmondatok meghatározása; Szövegtömörítés és átfogalmazás megadott szempontok
alapján (pl. Szent Szövetség alapító okirata, Húsvéti cikk, Kasszandra levél, a manufaktúra és
a gyár). (lk)
A fikció megkülönböztetése az igaz történettől. Adott történetben a valós és fiktív elemek
megkülönböztetése (pl. a Kossuth-mondák és a valóság, propaganda és valóság a Rákosikorszak sajtójában). (kr, d)
Szerepjáték: valamely korszak jellemző alakjának egyes szám első személyű bemutatása (pl.
Edison, II. József, Erkel stb.). (k, n)
Történelmi jelenetek eljátszása különböző szempontokból (pl. bírósági tárgyalás: XVI. Lajos
pere; ellenfelek vitája; Deák és Kossuth a kiegyezésről, egy északi és egy déli polgár a
rabszolgatartásról az USA-ban stb.). (egy)
Valamely kijelölt téma több szempontú feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással (pl.
Budapest, a világváros, világháború és technika). (egy, d)
Vélemény megfogalmazása tanári segítséggel vagy önállóan történelmi személyiségekről,
jelenségekről (pl. a passzív ellenállás, a futószalag). (lk, n)
Érvek és ellenérvek gyűjtése a vélemény alátámasztására vagy cáfolására. (kr)
Feltevések megfogalmazása egyes történelmi, társadalmi jelenségek okairól (pl. a jakobinusok
és a terror; a magyar függetlenség ügye 1849-ben; az antant és a központi hatalmak céljai,
erőviszonyai). (kr)
3. Kommunikáció
Összefüggő felelet (események, történetek elbeszélése) megadott történelmi témáról a
megismert fogalmak felhasználásával (bármely témában). (k, n)
A megismert sematikus rajzok, ábrák élőszóban való megelevenítése (pl. a dualista
államszerkezet; a pozsonyi rendi gyűlés működése; a szövetségi rendszerek a XIX. század
végén). (k, n)
Beszélgetés, vita egy-egy témáról, a tárgyilagos érvelés technikájának elsajátítása (pl.:
megteremthető-e a tökéletes társadalom; eredményre vezetnek-e a merényletek; lehetséges-e a
női emancipáció; hogyan működnek az előítéletek?). (egy, szk)
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Fogalmazás írása (esszé, házidolgozat) megadott történelmi témáról, meghatározott formában
(szerkesztés, képek, ábrák, felhasznált irodalom).
Vázlat, rajzos vázlat készítése csoportmunkában. (egy, szk)
Modellek, makettek készítése vagy lényeges vonásaik felismerése és elmondása képek, ábrák
alapján (pl. gőzgép, híd, tank, villamos, tengeralattjáró). (k, n, lk)
Események, történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése. (egy, kr)
4. Térben-időben való tájékozódás
Az egyetemes és a magyar történelem eseményeinek összevetése térkép alapján (pl. a
napóleoni háborúk és Magyarország; a német és az olasz egység és az Osztrák-Magyar
Monarchia). (i)
Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, időbeli, térbeli változásának,
fejlődésének felismerése (pl. gőzgéptől a futószalagig; a vasúthálózat fejlődése Európában és
Magyarországon; Európa népességnövekedése és a városi lakosság aránya; a nemzetiségek
arányának változásai a XVIII–XX. században). (n)
Események egyidejűségének megállapítása, néhány kiemelt esemény elhelyezése az időben.
(lk)
Sematikus térképvázlatok elkészítése kézi munkával (Magyarország térképe a fő folyókkal és
a Kárpátokkal). (k)
A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása (pl. az USA, Németország és Magyarország a XIX. században). (lk)
Események kapcsolása a tanult helyekhez.
Történelmi helyszínek modellezése (pl. helyszínrajzok – az angol alsóház; alaprajzok –
vásárcsarnok, Országház; csaták, ütközetek – Waterloo, Somme).
Történelmi jelenségek természeti feltételeinek felismerése történelmi és földrajzi térképek
alapján (pl. az ásványkincsek és az ipari forradalom). (i)
Témakörök

1. Felvilágosodás és forradalom (6 óra)
Tartalmak

Differenciálás témái

Az Enciklopédia. (I, E)
A felvilágosodás és a vallás. (E, TE)
A független Amerika.
A francia forradalom. (E)
Napóleon.
A jogállamiság jellemzői.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: felvilágosodás, vallási türelem, emberi jogok, népfelség elve, hatalmi ágak,
jogállam, forradalom, jakobinus terror, nemzet, politika
Tanulói tevékenységek
Rövid életrajzok, életutak készítése könyvtári gyűjtőmunkával a felvilágosodás nagy
alakjairól, jelentős képviselőiről (filozófusok, írók, tudósok).
Vitaszituáció megbeszélése és eljátszása: Amerika függetlensége vagy alkalmazkodás az
anyaország (Anglia) döntéseihez témában.
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Adatsorok, grafikonok és ábrák tanulmányozása Franciaország forradalom előtti helyzetéről,
következtetések levonása.
Írásos források elemzése (a Függetlenségi Nyilatkozat és az Emberi és Polgári Jogok
Nyilatkozatának részletei). Lényegkiemelés, kulcsmondatok meghatározása tanári segítséggel.
Helyes lépés volt-e XVI. Lajos szökése? Érvek és ellenérvek gyűjtése történelmi forrásokból
(tankönyv, ismeretterjesztő irodalom), saját vélemény megfogalmazása, irányított vita.
A francia forradalomtól a Szent Szövetségig – európai térképek összehasonlító vizsgálata
történelmi szempontok alapján. Kronológiai szinkrónvázlat készítése a napóleoni háborúk és
Magyarország történetéről.
Kapcsolódások
magyar nyelv és irodalom, művészetek

2. Az ipari forradalmak (6 óra)
Tartalmak
A gőzgép és a gyárak. (K)
Neves vállalkozók. (F)
Az egészségügy fejlődése. (TE)
Élet a nagyvárosban. (E)
A robbanómotortól a futószalagig. (K, I)
A munkások világa. (E)
A sokarcú munkásmozgalom fő áramlatai. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, vetésforgó, gyár, vállalkozás,
haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, szakszervezet, szocializmus, szociáldemokrácia,
anarchisták
Tanulói tevékenységek
A manufaktúra és a gyár sematikus rajzának értelmezése.
Házi dolgozat írása XVIII–XIX. századi feltalálókról, találmányokról.
Képek gyűjtése, tabló készítése csoportmunkában a nagyvárosi élet jellemzőiről a XIX.
században.
Az angol iparvidékek (Manchester, Liverpool) telepítő tényezőinek felismerése történelmi és
földrajzi térképek összehasonlításával.
Jenner és a védőoltás – a védőoltás felfedezésének és bevezetésének jelentősége, a látottak
összefoglalása videofilm alapján.
Kiselőadások a XIX. századi munkásmozgalom néhány irányzatáról (pl. géprombolók,
utópisták, kommunisták).
Kapcsolódások
technika, fizika

3. Az újjáépítés százada (5 óra)
Tartalmak
Magyarország benépesülése. (H, K)
Egy tehetséges Habsburg: Mária Terézia. (E)
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A népért, de nem a nép által: II. József.
Nők és férfiak a tradicionális társadalomban. (F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: betelepítés, bevándorlás, nemzetiség, úrbérrendezés, állandó hadsereg,
államnyelv, oktatáspolitika
Tanulói tevékenységek
Sematikus térképvázlat készítése Magyarországról és a főbb nemzetiségek elhelyezése a
térképen.
Mária Terézia és II. József jellemzése, céljaik és tetteik összehasonlítása tanári segítséggel.
Beszélgetés a nők helyzetéről a tradicionális társadalomban. Képek gyűjtése jellegzetes
társadalmi szerepekről, munkákról, foglalkozásokról.
Népesedési grafikon értelmezése, elemzése.

4. Reformok, forradalom és szabadságharc (9 óra)
Tartalmak
A politizálás színterei – országgyűlés, kaszinók, nyilvánosság. (E, I)
A magyar nyelv ügye. (I)
Széchenyi: tervek és alkotások. (H, E)
Kossuth és a Pesti Hírlap. (E)
Sátoraljaújhely Kossuth emlékei
A nemzeti kultúra születése (Barabás és Erkel). (H, TE)
Törvényes forradalom. (E)
A szabadságharc hadserege.
Trónfosztás Debrecenben.
A megtorlás.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla, felsőtábla, nyelvújítás, reformkor,
közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra, sajtószabadság, választójog,
felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetőrség, honvédség, trónfosztás
Tanulói tevékenységek
Történelmi személyiségek vázlatos életútjának elkészítése, a személyiségek jellemzése (pl.
Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák).
Korabeli írott források olvasása, szövegértés, lényegkiemelés (Hitel, Pesti Hírlap).
Információk gyűjtése könyvtárban, képi és szöveges információk rendszerezése, bemutatása
(a nemzeti kultúra fejlődése, Széchenyi gyakorlati alkotásai).
A szabadságharc eseményeinek követése a térképen, történelmi események kapcsolása
helyszínekhez (pl. Pákozd, Isaszeg, Buda).
Különböző vélemények (korabeli, későbbi) elolvasása a Függetlenségi Nyilatkozatról. A
vélemények feldolgozása csoportmunkában, tanári irányítással.
Grafikonok, diagramok tanulmányozása a szabadságharc hadseregéről. Következtetetések
levonása, a megállapítások alkalmazása a történelmi események tanulmányozása során.
Mondák, történetek olvasása Kossuth Lajosról. A mondák valóságmagvának meghatározása
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történelmi ismeretek alapján. Vita a mondák keletkezésének lehetséges módjairól.
Kapcsolódások
magyar nyelv és irodalom, művészetek

5. A soknemzetiségű Magyarország a XIX. században (5 óra)
Tartalmak
A nemzetiségek ébredése. (H)
Szlovák és német nemzetiség (H)
Roma életformák. (H)
Az együttélés keretei – jogok, kultúra, művelődés. (ÉN)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: asszimiláció, önrendelkezés, polgárosodás
Tanulói tevékenységek
Egy-egy jelentős nemzetiségi kulturális alkotás (irodalmi mű, épület, szobor, festmény),
illetve alkotójának bemutatása könyvtárban, múzeumban végzett kutatás, gyűjtőmunka
alapján.
A nemzetiségi arányok változásai, a zsidóság és a cigányság a XIX. századi statisztikai adatok
tükrében – információk gyűjtése, következtetések levonása.
Statisztikai adatok átalakítása diagrammá, grafikonná.
Etnikumok, nemzetiségek különböző útjai Magyarországon. Vita az asszimilációról, az
elzárkózásról és a kiközösítésről. Az érvelés technikájának gyakorlása.
Kapcsolódások
hon- és népismeret

6. Iparosodás és nemzetállamok (5 óra)
Tartalmak
A polgárháború és az Egyesült Államok fejlődése. (E)
Bismarck és Garibaldi. (E)
A Balkán országai.
Az állam új feladatai: oktatásügy, egészségügy, szociálpolitika. (E)
Vetélytársak és szövetségesek.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: polgárháború, rabszolga-felszabadítás,
monopólium, szociálpolitika, központi hatalmak, antant

nemzetállam,

szabad

verseny,

Tanulói tevékenységek
Területi változások az USA történetében az alakulástól a XIX. század végéig. Gazdasági
változások leolvasása, értelmezése történelmi térképről – a vasútvonalak és iparosodás az
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USA-ban.
Érvek a rabszolgatartás mellett és ellen – egy déli és egy északi polgár elképzelt vitája az
USA-ban.
Bismarck és Garibaldi cselekvéseinek, döntéseinek figyelemmel kísérése a német és olasz
egység kialakítása során. Feltevések megfogalmazása csoportmunkában a főbb fordulatok
lehetséges indokairól (béke Ausztriával, háború Franciaország ellen, partraszállás Szicíliában,
a hatalom átadása a királynak).
A balkáni nemzetállamok kialakulási folyamatának nyomon követése térképek,
térképvázlatok segítségével.
Kapcsolódások
földrajz

7. Európán túl: India és Japán (4 óra)
Tartalmak
A maharadzsáktól Viktória császárnőig.
Gyarmati gazdaság, gyarmati társadalom. (K)
Az átalakuló Japán. (K)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: gyarmat, gyarmatosítás, gyarmatbirodalom, tőkekivitel
Tanulói tevékenységek
Írásos és képi információk gyűjtése a hagyományos indiai társadalomról és vallásról.
A természeti környezet és a telepítő tényezők megfigyelése földrajzi, gazdasági térképek
alapján.
A japán emberek gondolkodásmódja jellegzetességeinek megfigyelése dokumentumfilmek
vagy a média segítségével.
Statisztikai források elemzése a japán gazdaság és életszínvonal alakulásáról a XIX–XX.
században.
Kapcsolódások
földrajz

8. Polgárosodás Magyarországon (8 óra)
Tartalmak
A passzív ellenállás.
Királykoronázás Budán.
A gazdaság átalakulása (Ganz és Baross).
Eötvös és a magyarországi iskolaügy.
A polgárosodó társadalom.
A társadalmi rétegződés és az életmód összefüggései. (T, E)
Budapest, a világváros.
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A millennium: sikerek és válságjelek.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, közös ügyek, dzsentri, nagypolgárság,
kispolgárság, millennium, koalíció
Tanulói tevékenységek
Írásos források feldolgozása különböző nézőpontból a kiegyezésről. Lényegkiemelés,
kulcsmondatok megfogalmazása.
A világvárossá fejlődő Budapest jellemző vonásainak feldolgozása csoportmunkában,
tankönyv, olvasókönyv és ismeretterjesztő irodalom segítségével.
Történelmi helyszínek alaprajzainak értelmezése, az alaprajz és a kép összekapcsolása
(Országház, Nyugati pályaudvar, Nagyvásárcsarnok).
Életmód-történeti szövegek értő olvasása, szövegrészletek összevetése megadott szempontok
alapján. Szövegekhez képek hozzárendelése.
Kapcsolódások
magyar irodalom

9. Az első világháború (6 óra)
Tartalmak
Előzmények, frontok. (E)
Háború és technika. (K, I)
A civilek és a háború. (F)
Oroszország és a bolsevikok.
A győztesek békéje.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet
Tanulói tevékenységek
Feltevések megfogalmazása, érvek gyűjtése az antant és a központi hatalmak szövetségi
rendszerének kialakulása okairól.
Első világháborús fegyverek lényeges vonásainak felismerése, jellemzőinek ismertetése
modell vagy képi ábra alapján (a tank, a géppuska).
Első világháborús események térképen való azonosítása.
Európa politikai határai megváltozásának felismerése, a változások lényegének összefoglalása
térképek összehasonlításának segítségével.
Információk szerzése az internetről a bolsevikokról és a hatalomátvételről. A különböző
információk rendszerezése, ütköztetése.
Kapcsolódások
technika, fizika
A továbbhaladás feltételei
Tudjon beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani adott történelmi témáról megadott
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ismeretterjesztő irodalom alapján.
Tudjon egyszerűbb (elsődleges és másodlagos) forrásokat értelmezni, azok lényegét szóban
vagy írásban összefoglalni néhány mondatban.
Ismerje az egyes korok, korszakok nevét és sorrendjét, illetve egy-egy korszak főbb
jellemzőit.
Tudjon a témához kapcsolódó egyszerűbb történelmi ábrát, modellt vagy adatsort értelmezni
néhány mondatban.
Tudja, hogy mi volt a jelentőségük a tantervben szereplő kiemelt személyiségeknek az adott
időszakban.
Tudja térben és időben elhelyezni az egyes korszakok fontosabb eseményeit.
Legyen képes egy-egy ország területváltozásait a térképről leolvasni.

Történelem
8. évfolyam
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával, adott témában tanári segédlettel (pl. a nők
jogai; a nők élete; a modern lakás; iskola és tudomány a Horthy-korszakban; haditechnika a
második világháborúban). (i, lk)
Korabeli írásos források értő olvasása, összevetése saját szempontok alapján (pl. a
versailles-i békék főbb pontjai; zsidótörvények Magyarországon; az egyetemisták 16
pontja). (k, n, kr)
A televízió, a rádió, a napi- és hetilapok adott témájú híranyagának összevetése tanári
segítséggel (pl. a harmadik világ problémái; gazdaság és politika a fejlődő országokban; az
Európai Unió integrációs fejleményei). (i, kr)
Különböző képi információk gyűjtése, csoportosítása, elemzése megadott témában (pl. a
városi életmód és a tömegkultúra; a holokauszt; a második világháború). (i, lk)
Összehasonlító diagramok, grafikonok, táblázatok készítése különböző statisztikák
adatainak felhasználásával (pl. gazdasági, népesedési adatok a Horthy- és a Rákosikorszakban). (szk, i, lk)
Riport, interjú készítése szemtanúkkal, adott témáról, megadott szempontok szerint. (k, egy)
Adott témájú, de eltérő adatok, adatsorok összevetése, az eltérések okainak felderítése tanári
segítséggel (pl. a szovjet gazdaság fejlődése, népességi adatok a Kárpát-medencében; a
harmadik világ problémái). (kr)
2. Kritikai gondolkodás
Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélésének összevetése (pl. Sztálin,
Horthy, Kádár). (kr)
Dokumentumfilmek, játékfilmek jellemző részleteinek értelmezése, mondanivalójának
rövid leírása (pl. Churchill; a második világháború; 1956; a Kádár-korszak témájából). (i, k)
A riport, interjú segítségével összegyűjtött anyag szerkesztése, feltevések megfogalmazása a
szereplők viselkedésének mozgatórugóiról (pl. az ötvenes évek; 1956; élet a Kádárkorszakban). (i, kr)
Tapasztalatok szerzése a lehetséges, a lehetetlen és a valószínű megítéléséről konkrét
történelmi események elemzése kapcsán (pl. iparosítás: modernizáció a kommunista
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diktatúrákban; a második világháború története: magyar revíziós sikerek, háborús
kudarcok). (p, kr)
Adott történelmi és jelenismereti téma csoportos megvitatása előzetesen megadott
szempontok alapján (pl. az integráció előnyei és hátrányai; a romák és a magyar társadalom;
a kisebbségi sorsban élő magyarság lehetőségei). (egy, szk)
Adott jelenismereti téma megjelenítése szerepjátékkal (pl. a szegénység okai; a háborúk
okai, szerepe a történelemben; globális problémák). (egy, szk)
3. Kommunikáció
Beszélgetés, vita egy-egy történelmi és jelenismereti témáról, a tárgyilagos érvelés
technikájának gyakorlása (pl. a fogyasztói társadalom veszélyei, hogyan működik a
demokrácia; jogok és kötelességek). (szk, egy) A saját vélemény érthető megfogalmazása.
Vázlat készítése önállóan. (n, k)
Fogalmazás írása (esszé, házi dolgozat) választott témáról, meghatározott formában. (k, i)
4. Térben-időben való tájékozódás
A tanult időszak térbeli és időbeli változásainak felismerése, történelmi térképek
összehasonlítása (pl. a két háborút lezáró békerendszerek). (lk)
Kronologikus táblázatok önálló készítése (pl. egyetemes és magyar történelmi-párhuzamok
a XX. század első felében). (szk, lk)
Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről (bármely példán).
A térben és időben játszódó események közötti kapcsolatok felismerése, időrendi táblázatok
és térképek összehasonlítása alapján rajzok és térképek készítése (pl. Magyarország a
második világháborúban; a gyarmati rendszer felbomlása; Kelet-Közép-Európa átalakulása
a XX. század végén). (lk, kr)
Témakörök

1. Modern idők (8 óra)
Tartalmak
Differenciálás témái
Tömegtársadalom, városi életmód. (E, I)
A modern lakás. (K)
Tömegkultúra: bulvárlapok, reklám, film. (F, I)
A nők jogai, a nők élete. (F)
Hatalmi átrendeződés Európában és a világban.
Politikai és társadalmi küzdelmek a parlamentben és a parlamenten kívül. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: jelenkor, parlamenti demokrácia, emancipáció, tömegkultúra
Tanulói tevékenységek
Kutatás informatikai eszközök felhasználásával a nők életéről, a nők jogairól a XX. század
első évtizedeiben.
A női emancipáció a XX. században – a téma megvitatása csoportmunkában.
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Játékfilmrészletek megfigyelése, jellemző részleteinek értelmezése – némafilmek a
nagyvárosi életről.
Korabeli írásos források értő olvasása, saját szempontok keresése az elemzéshez – a békék.
Kapcsolódások
művészetek, földrajz

2. A válságtól a háborúig (6 óra)
Tartalmak
A nagy gazdasági válság. (E)
A sztálini Szovjetunió.
Az Egyesült Államok és Roosevelt.
Hitler Németországa.
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: gazdasági válság, egypártrendszer, sztálinizmus, koncepciós per,
tervgazdálkodás, propaganda, osztályharc, koncentrációs tábor, nemzeti szocializmus,
fajelmélet, antiszemitizmus, sovinizmus, New Deal
Tanulói tevékenységek
Utólagos vélemények elolvasása, megértése a szovjet típusú modernizációról. A
vélemények összevetése, lényegkiemelés.
Grafikonok, diagramok tanulmányozása, következtetések levonása a nagy gazdasági
világválság megértéséhez.
Sztálin korabeli és utólagos megítélésének elemzése írott források, képek, karikatúrák
segítségével.
Kapcsolódások

3. A trianoni Magyarország (8 óra)
Tartalmak
A Monarchia felbomlása. (H)
A trianoni béke.
Horthy és rendszere.
Iskola és tudomány. (E)
Németország erőterében.
Revíziós sikerek. (H)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus,
konzervatív, liberális, kommunisták, nyilasok
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Tanulói tevékenységek
Kronologikus táblázat készítése a magyar és egyetemes történelemről a harmincas évekre.
Házi dolgozat készítése a lakosság két világháború közötti életmódjáról, történetéről.
A Monarchia felbomlásának és az utódállamok kialakulásának megfigyelése, elemzése
történelmi, etnikai és gazdasági (földrajzi) térképek segítségével.
A revízió sikerei, a revízió ára - a téma feldolgozása tankönyv, olvasókönyv és
ismertterjesztő irodalom alapján csoportmunkában.
Sátoraljaújhely és az országhatár kijelölése.
Kapcsolódások

4. A második világháború (6 óra)
Tartalmak
A háborúhoz vezető út.
A tengelyhatalmak sikerei.
A szövetségesek győzelmei. (E)
Magyarország a világháborúban. (H)
A zsidóság tragédiája. (H)
A háború befejezése. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt,
antifasiszta ellenállás, háborús bűnös
Tanulói tevékenységek
A második világháború szakaszainak elkülönítése és fordulópontjainak felismerése
történelmi térképek segítségével.
Második világháborús dokumentumfilmek jellemző részleteinek értelmezése, illetve
összefoglalása szóban vagy írásban.
Képi információk gyűjtése, csoportosítása és elemzése második világháborús haditechnikai
eszközökről.
Beszélgetés a holokausztról, mások véleményének meghallgatása, a saját vélemény kulturált
megfogalmazása, az érvelés technikájának gyakorlása.
Kapcsolódások

5. A globalizálódó világ (7 óra)
Tartalmak
Forró béke – hidegháború. (E)
A szocialista tábor. (K, I)
Az Egyesült Államok és Nyugat-Európa. (K, I, E)
A „harmadik világ”. (K)
A szovjet tömb felbomlása.
A világgazdaság. (K, E)
Az európai integráció. (K, I, E)
Globális problémák – a globalizáció problémái. (K, I, E)
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A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hidegháború, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció,
népesedésrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás
Tanulói tevékenységek
Házi dolgozat írása valamely globális problémáról (túlnépesedés, energiaválság, Észak és
Dél ellentéte stb.)
Párhuzamos időrendi táblázatok készítése (Magyarország, Nyugat-Európa, Kelet-Európa,
USA, fejlődő világ) a legjelentősebb események feltüntetésével a XX. század második
feléről.
Médiafigyelés hosszabb időtartamon keresztül az Európai Unió működéséről, sikereiről,
problémáiról.
Kapcsolódások
földrajz

6. Európán túl: Kína (4 óra)
Tartalmak
Visszatekintés: felemás modernizáció és félgyarmati helyzet.
Kína a világháborúban.
A Mao-korszak.
Gazdasági reformok. (K, I)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: kommunista diktatúra
Tanulói tevékenységek
Kína Mao Ce-tung alatt: információk, képek gyűjtése informatikai eszközök segítségével.
A XX. századi Kína főbb területi változásainak jellemzése történelmi térképek segítségével.

7. Magyarok a Kárpát-medencében a XX. században (5 óra)
Tartalmak
Kirekesztés – a magyar zsidóság sorsa. (H, E, F)
A határon túli magyarság helyzete. (H, I)
A roma társadalom átalakulása. (H, F)
Többség–kisebbség: kapcsolatok–konfliktusok. (ÉN)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állam, nemzet, etnikum, önkormányzat, kisebbségi jogok
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Tanulói tevékenységek
Játékfilm jellemző részleteinek értelmezése, mondanivalójának elmondása, rövid leírása (pl.
Jób lázadása, Porjamos).
Politikai és etnikai térképek összevetése, következtetések levonása. A magyarországi
lélekszámokra vonatkozó különböző XX. századi adatok (magyar, román, szlovák)
összevetése, a köztük lévő különbségek okainak felderítése.
Interjú készítése a családban, az ismerősök körében arról, hogy hogyan éltek a Kádárkorszakban.
Kapcsolódások
irodalom, művészetek

8. Magyarország a XX. század második felében (7 óra)
Tartalmak
A totális diktatúra kiépítése és működése.
Forradalom és szabadságharc, 1956. (H)
Kádár és rendszere.
A tábor „legvidámabb barakkja”. (H)
A rendszerváltás. (E)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: földosztás, államosítás, pártállam, kollektivizálás, rendszerváltozás
Tanulói tevékenységek
Korabeli írásos és képi források értelmezése, csoportosítása – a Rákóczi-korszakról.
1956-os dokumentumfilmek jelmező részleteinek értelmezése szóban és írásban.
Kelet-Közép-Európa politikai viszonyainak megváltozása – a folyamat értelmezése
történelmi térképek segítségével.
Kapcsolódások
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9. Állampolgári ismeretek (8 óra)
Tartalmak
Differenciálás témái
Az alkotmány. (F)
Alapvető jogok és kötelességek. (F)
A demokratikus kormányzati rendszer. (E, F)
Művelődés, egészségügy és szociálpolitika. (TE, F)
A helyi társadalom. Az önkormányzatok. (F) Közösség és társadalom. (E, F)
Munka és gazdaság. (F)
Társadalmi konfliktusok. (F)
Itt kerül megtárgyalásra a Társadalomismeret, emberismeret és etika 3. témaköre!
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás
Tanulói tevékenységek
Vita a demokrácia működéséről a magyarországi kormányzati rendszer ismerete és a
médiából szerzett információk alapján.
Beszámoló, interjú készítése a helyi önkormányzat működéséről (a polgármesterrel,
képviselőkkel, ügyintézőkkel vagy ügyfelekkel).
Egy-egy hatalmi ág működésének figyelemmel kísérése a média segítségével, a folyamat
értelmezése, leírása.
Kapcsolódások
etika, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Tudjon önálló könyvtári munka alapján kiselőadást tartani.
Tudja a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb fordulópontjait, idejét.
Legyen képes a fontosabb országok és Magyarország területváltozásait a térképről leolvasni.
Legyen képes ismertetni a demokráciák és a diktatúrák legjellemzőbb vonásait.
Ismerje a Magyar Köztársaság politikai rendszerének alapelemeit.
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Társadalomismeret, emberismeret és etika
7. évfolyam 18,5 óra
8. évfolyam 18,5 óra
Célok és feladatok
A társadalomismeret hozzásegít ahhoz, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak saját koruk
társadalmi, gazdasági és politikai jelenségei között. Az ismereteken túl ez mindenekelőtt a
társadalmi problémák iránti érzékenység növelését, valamint a konfliktusok elemzéséhez
szükséges képességek fejlesztését jelenti. Az emberismeret az önismeret elmélyítéséhez
járul hozzá. Segíti a tanulók értékek iránti pozitív viszonyulását, a reális énkép, a korszerű
emberkép és világkép fontosabb elemeinek kialakítását, a kommunikáció, a tolerancia, az
empátia és a humánus életvezetés képességének erősítését.
Az etika tantárgy tanítása két részre tagolódik. Az első részben az emberi természet, illetve
az egyén és személy, a második felében a társas kapcsolatok témaköreit tárgyaljuk. A tárgy
célja, hogy szolgálja az általános műveltséget, az erkölcsi értékrendet, az egészséges
világszemléletet. Ugyanakkor felkészíti a kisdiákot a kulturált társas kapcsolatokra és az
önismeretre. Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy a különböző bőrszínű, vallású, felfogású
emberekről képet alkothassanak, s kialakuljon bennük az identitástudat. Nemzetünkhöz,
magyarságunkhoz való tartozásukat érzékeljék és meg is tudják fogalmazni. Ismerjék fel
tanulóink kötődésük skáláját és mélységét, mely a családhoz, rokonokhoz, barátokhoz,
szülőföldhöz, helyi társadalomhoz, népünkhöz, hazánkhoz és a kereszténységhez köti őket.
Kiemelt tevékenységek
1. Ismeretszerzés, tanulás
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, elbeszélő szövegekből, filmekből,
tömegkommunikációs eszközökből (pl. családom története, a fővárosi hajléktalanok, a
globális felmelegedés problémái). (k, i)
Szövegek értő olvasása, kulcsszavak, kulcsmondatok keresése (pl. szépirodalmi, tankönyvi
szövegek, illetve a napi sajtó beszámolói). (ek, i)
Információk gyűjtése adott témához könyvtárban, médiatárban, interneten, a gyűjtött
anyagokból tartalmi ismertető készítése (pl. a világvallások, különböző korok elképzelései a
tanulásról). (i, lk)
2. Kritikai gondolkodás
Kérdések önálló megfogalmazása (bármely témában). (kr)
A lényeg kiemelése írott és hallott szövegből, tételmondat meghatározása, szövegtömörítés,
átformálás adott szempont szerint (bármely témában). (lk, k)
A cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása (pl.
frusztráció és agresszió, életmód és egészség, atomenergia és nukleáris
környezetszennyezés). (kr, lk, é)
Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése (bármely témában). (k, n, d, lk)
Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi jelenségekről (pl. munkanélküliség, az
oktatási rendszer problémái, népességcsökkenés). (d, n, é)
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Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi jelenségek hátteréről, okairól. Érvek gyűjtése
a feltevések mellett és ellen (pl. szegénység, alkoholizmus, öngyilkosság). (k, n, d, kr)
Híres emberek jellemzése, feltevések viselkedésük mozgatórugóival kapcsolatban (pl.
Albert Schweitzer, Martin Luther King, Kalkuttai Teréz anya). (n, lk, kr)
3. Kommunikáció
Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi témáról. (Pl. Mitől sikeres az ember?
Melyek a legfontosabb emberi parancsok? Mire jó a politika? A hit szerepe életemben.) (d,
egy, kr)
A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, saját vélemény érthető
megfogalmazása, mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele
(bármely témában). (k, n, egy)
Szóbeli beszámoló, illetve fogalmazás írása társadalmi, etikai témáról (bármely témában).
(k, n)
Történetek, jelenségek dramatikus megjelenítése (pl. az orvosi rendelőben, találkozás egy
koldussal, leszokom a dohányzásról). (k, egy, kr)

7. évfolyam
18,5 óra
Témakörök

1. Önismereti alapkérdések (12 óra)
Tartalmak
Az én. (ÉN, TE, F)
Keresztény értékrend .Tízparancsolat. (ÉN, TE, F)
Értelmi képességek – tanulás. (ÉN, TE, T, F)
Érzelmek, indulatok. (ÉN, TE, F)
A test és lélek harmóniája . (ÉN, TE, F)
Belső mozgatóerők. (ÉN, TE, F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: állat, ember, test, lélek, szellem, érzelem, intelligencia, kommunikáció,
gondolkodás, tanulás, képesség, önismeret, identitás, önmegvalósítás, életút, betegség,
egészség, fogyatékosság
Tanulói tevékenységek
Családfa, családtörténet vázlatos elkészítése, esetleg bemutatása.
Egyszerű önismereti gyakorlatok végzése.
Könyvtári gyűjtőmunka ismeretterjesztő pszichológiai művekből, kézikönyvekből.
Élethelyzetek elemzése (irodalmi, történelmi vagy valós szituációk felidézésével), a
választások, a döntések helyes vagy helytelen voltának indoklása.
Kapcsolódások
biológia, irodalom, történelem
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8. évfolyam
18,5 óra
2. Egyén és társadalom (8 óra)
Tartalmak
Emberi kapcsolatok. (ÉN, TE, F)
A SZERETET törvénye . (ÉN, TE, F)
A szocializáció. (ÉN, TE, F, T)
Az együttélés szabályai. (ÉN, TE, F)
Törvény ée erkölcsi szabályok (ÉN, TE, F)
Nemiség, szerelem, házasság. (ÉN, TE, F)
Droghasználó társadalom. (ÉN, TE, F)
Hit és vallás. (ÉN, TE, F)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: társadalom, szocializáció, egyén, közösség, érdek, konfliktus, szolidaritás, mitudat, előítélet, nyitottság, tolerancia, nemiség, szexualitás, szerelem, hit, vallás, lelkiismeret,
erkölcs, erkölcsi normák, értékrend, világnézet
Tanulói tevékenységek
Esettanulmányok készítése a média anyagainak segítségével a társadalmi deviancia egyes
jelenségeiről és kezelési módjukról (pl. alkoholizmus, droghasználat).
Információk gyűjtése könyvtárban a szerelem és házasság régi (történelmi) formáiról.
Vita az erkölcsi parancsokról és az egyén szabadságának határairól.
Vallások jellemző vonásainak összegyűjtése ismeretterjesztő filmekből és az információk
rendszerezése. A római katolikus vallás.
Kapcsolódások
irodalom, történelem
Társadalom, társadalmak (8 óra)
A témakör a történelem és állampolgári ismeretek tantárgyba van integrálva!
Tartalmak

Közösség és társadalom. (E, TE, F)
Munka és gazdaság. (E, TE, F)
Egyenjogúság és egyenlőtlenség. (E, TE, F)
Társadalmi konfliktusok. (E, TE, F)
Kultúrák keveredése. (E, TE, F)
Globális problémák – erkölcsi kérdések. (K, I, TE)
A tartalom kulcselemei
Fogalmak: hatalom, politika, demokrácia, érdekérvényesítés, érdekegyeztetés, emberi
jogok, állampolgári jogok, egyenlőség, egyenlőtlenség, diszkrimináció, emberi méltóság,
biztonság, hazaszeretet, vállalkozás, gazdálkodás, civilizáció, kultúra, globalizáció
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Tanulói tevékenységek
Vállalkozásalapítási ötletek összegyűjtése csoportmunkában, vita arról, hogy melyik üzleti
ötletre alapítanának vállalkozást.
Kiselőadás készítése arról, hogy hogyan jelentkezik egy globális probléma saját
környezetünkben.
Tájékozódás, adatgyűjtés a legfrissebb statisztikai kiadványokból a társadalmi
egyenlőtlenségekre vonatkozóan.
Fiktív családi költségvetés (havi) elkészítése.
Kapcsolódások
történelem, földrajz
A továbbhaladás feltételei
Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait. Legyen képes egyszerű
társadalomismereti szöveg értelmezésére, jellemzőinek kiemelésére. Az emberrel, a
társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni.
Tudjon érvelni saját etikai meggyőződése mellett.
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A főbb fogalmak összefüggésrendszere
betelepítés
bevándorlás

asszimiláció

kivándorlás,
emigráció

demokráciák

diktatúrák
tekintélyelvű

jelenkori

lakosság

totális

szervezet

állam

forma
városállam
királyság

terület

császárság
államnyelv

nemzetállam

nemzeti függetlenség

sovinizmus

köztársaság

birodalom

nemzeti érzés

nemzetiség, etnikum
nacionalizmus

nemzeti mozgalmak
nemzeti kultúra
nemzetiségi törvény

Történelem, állampolgári és társadalmi ismeretek 1. Nép, nemzet, állam
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árutermelés és pénzgazdálkodás
(kereskedelem, piac, pénz, város)
nyomásos gazdálkodás

céh
kézműipar

adó

manufaktúra
vállalkozó (tőkés)
bérmunkás
szabad verseny

gyár, gyáripar

nemzetgazdaság

védővám

monopólium

tőkekivitel

hadigazdaság
világgazdaság

gyarmatosítás

tervgazdálkodás
világválság

gazdasági konfliktusok

gyűjtögetés

nomád gazdálkodás

gazdasági integrációk

zsákmányolás

vadászat, halászat

termelés
(földművelés, állattenyésztés)
kézművesség

öntözéses gazdálkodás

önellátó gazdálkodás

terményszolgáltatás

7. Gazdálkodás-gazdaság
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robot

nemesi-lovagi hadsereg
szpáhi

bandérium
végvári katonaság

janicsár

zsoldos hadsereg
fekete sereg
állandó hadsereg

általános hadkötelezettség
hátország

modern hadseregek

szárazföldi
gyalogság

tengeri

légi

flotta

légierő

villámháború
állóháború

lovasság

totális háború

tüzérség

hidegháború

3. Hadseregek, háborúk
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ősi hiedelemvilág
szertartás

mágia
többistenhit

Mózes

Mohamed
zsidó vallás

egyistenhit

iszlám

Biblia

kalifa
próféta

kereszténység

megváltó

Jézus
apostolok

tized

egyház

ereklye

pápa

szent

püspök

legenda

szerzetesrendek

papok

kolostor
eretnek

egyházszakadás
keleti kereszténység

szerzetes

katolikus megújulás

reformáció
kálvini

lutheri
egyház
vallási türelem

felvilágosodás

vallás- és lelkiismereti
szabadság

egyház és állam
különválasztása

4. Vallások, egyházak
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egyházellenesség

5. Emberi jogok, politikai jogok
jogállam
a hatalmi ágak szétválasztása

törvény előtti egyenlőség

vallási türelem

sajtószabadság

választójog

általános

cenzusos

közteherviselés

polgári szabadságjogok

demokrácia

szólás

lelkiismereti és gyülekezés
vallásszabadság

emberi jogok

a tulajdonhoz való jog
az élethez való jog
vetésforgó

trágyázás

egyesülés

szövőgép,
fonógép és
kínvallatás
halálbüntetés
tilalma

Újkor – ipari forradalom I.
a boldoguláshoz és emberi
méltósághoz való jog
gőzgép
esélyegyenlőség
gyár

vasút
az ártatlanság vélelme
gőzhajózás

fémmegmunkálás

6. Technika, tudomány
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a személyes szabadsághoz
való jog

vas- és acélgyártás

Őskor, ókor

csiszolt

pattintott

ásóbot

fonás

fémolvasztás

fazekasság

sarló

szövés

fújtató

korong

kőeszközök

eke

kerék
szekér

Középkor
nehézeke

vízikerék

ágyú

pedál

kormánylapát

szügyhám

bütykös tengely

puskapor

fonókerék

iránytű

könyvnyomtatás

borona
Újkor – ipari forradalom II.
elektromosság

dinamó

izzólámpa

belsőégésű motor

telefon

rádió

autó

repülőgép

vegyipar

műanyagok

műtrágya

Jelenkor – tudományos technikai forradalom
automatizálás

atomenergia

elektronika

informatika

televízió

számítógép
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biotechnológia

fajelmélet

osztályharc

faji uralom

osztályuralom
cél

politika

gazdaság
propaganda

ellenőrzés

totális diktatúra
terror

társadalom

kultúra
egypártrendszer

magánélet

7. A totális diktatúrák jellemzői
képviseleti rendszer
általános
választójog

egyenlő

népszavazás
választás

titkos
közvetlen

kisebbségi jogok

a hatalom békés átvétele
önkormányzatiság

demokrácia

alkotmány
versengő pártok

egyéni szabadságjogok
korlátozott hatalom

állampolgárság

8. A demokratikus rendszerek jellemzői
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9. A magyar állampolgárok jogai és kötelességei
szabadságjogok

honvédelmi

részvétel a közügyekben

jogok

adófizetési

kötelességek

törvények betartása
gazdasági, szociális, kulturális jogok
kiskorú gyermek
taníttatása

egyenjogúság

10. A Magyar Köztársaság kormányzati rendszere
köztársasági elnök
alkotmánybíróság

ombudsmanok
helyi önkormányzatok

nyilvánosság

hatalommegosztás

igazságszolgáltatás

törvényhozás
végrehajtás
országgyűlés
törvényalkotás

ellenőrzés

bíróságok
kormány

büntető

közigazgatási

miniszterelnök

miniszterek
törvényelőkészítés
a törvények végrehajtása
a közigazgatás irányítása

államtitkárok
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konstruktív
bizalmatlanság
indítvány

polgári

választás

önkormányzatok

feladatai

szervezete
képviselőtestület
(közgyűlés)

alapfokú oktatás
egészségügyi és
szociális alapellátás

bizottságok

ivóvíz, közvilágítás,
helyi közutak stb.
fenntartása

polgármester
jegyző

nemzeti és etnikai
kisebbségek jogainak
érvényesítése

polgármesteri hivatal

helyi
közigazgatás

ügyintézés

11. Az önkormányzatok
az állam

kulturális feladatai

nyugdíjbiztosítás

közszak-

oktatás

felsőa tudományos
kutatás támogatása
a művészetek
támogatása

társadalombiztosítás

szociális juttatások

ismeretterjesztés
közgyűjtemények
könyvtárak

egészségbiztosítás

művelődési intézmények
alapellátás

a kulturális örökség védelme

12. Művelődés, egészségügy, szociálpolitika
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szakellátás

FOGALMAK

5. osztály
őskor, ősember, régészet, eszközhasználat és eszközkészítés, munkamegosztás, gyűjtögetés,
vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés, termelés, kézművesség, csere, mágia
(varázslat), ókor, öntözéses földművelés, fáraó, piramis, építészet, szobrászat, múmia,
hieroglifa, többistenhit, város, birodalom, ékírás, Biblia, Ószövetség, egyistenhit,
városállam, piac, kereskedelem, népgyűlés, démosz, demokrácia, mítosz, színház, királyság,
köztársaság, rabszolga, gladiátor, császár, provincia, amfiteátrum, barbár, népvándorlás,
keresztény, evangélium, megváltó, apostol, vallás, egyház, püspök, finnugor, őshaza, nomád
pásztorkodás, nemzetség, törzs, törzsszövetség, fejedelem, táltos, honfoglalás

6. osztály
középkor, iszlám, kalifa, pápa, szent, ereklye, eretnek, kolostor, szerzetes, kódex, uradalom,
robot, jobbágy, jobbágytelek, nyomásos gazdálkodás, hűbérúr, hűbéres, vár, lovag,
középkori város, kiváltság, polgár, adó, vám, céh, járványok, távolsági kereskedelem,
kereslet-kínálat, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun, aranyforint, bandérium,
nemes, báró, ősiség, kilenced, kormányzó, végvár, újkor, azték, inka, felfedező, gyarmat,
világkereskedelem, manufaktúra, bankár, hitel, reformáció, protestáns, katolikus megújulás,
parlament, szpáhi, janicsár, pasa, végvár, kuruc, labanc

7. osztály
alkotmány, emberi jogok, felvilágosodás, népfelség elve, hatalmi ágak, forradalom,
jakobinus, terror, nemzet, ipari forradalom, mezőgazdasági forradalom, gyár, vállalkozó,
haszon, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, betelepítés, bevándorlás úrbérrendezés, állandó
hadsereg, vallási türelem, államnyelv, oktatáspolitika, országgyűlés, arisztokrácia, alsótábla,
felsőtábla,
reformkor, közteherviselés, örökváltság, zsellér, nyilvánosság, cenzúra,
sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, nemzetiség,
honvédség, trónfosztás, polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium,
szociálpolitika,
gyarmatbirodalom,
szakszervezet,
anarchisták,
szocializmus,
szociáldemokrácia, utópia, tömegkultúra, központi hatalmak, antant, emigráció, kiegyezés,
közös ügyek, polgárosodás, dzsentri, nagypolgárság, kispolgárság, asszimiláció, millenium,
villámháború, állóháború, hátország, békerendszer, bolsevik, szovjet

8.osztály
jelenkor, parlamenti demokrácia, gazdasági válság, nemzeti szocializmus, fajelmélet,
antiszemitizmus, koncentrációs tábor, egypártrendszer, sztálinizmus, tervgazdálkodás,
propaganda, őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, konszolidáció, irredentizmus,
kommunisták, totális háború, hadigazdaság, gettó, deportálás, munkaszolgálat, holokauszt,
„hintapolitika”, nyilasok, partizán, antifasiszta ellenállás, háborús bűnös, hidegháború,
kommunista diktatúra, harmadik világ, világgazdaság, globalizáció, integráció,
népességrobbanás, fogyasztói társadalom, környezetkárosítás, pártállam, kollektivizálás,
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rendszerváltozás, földosztás, államosítás, állam, nemzet,
állampolgárság, választási alapelvek, népszavazás, emberi jogok

nemzetiség,

etnikum

NEVEK
5. osztály
Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid vagy Salamon, Zeusz, Pallasz Athéné, Dareiosz, Xerxész,
Miltiádész, Periklész, Nagy Sándor, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus,
Mária, József, Álmos, Árpád.

6. osztály
Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc, Géza fejedelem, I. István, Gellért
püspök, I. László, Könyves Kálmán, Julianus barát, IV. Béla,: I. Károly, I. Lajos,
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. Mátyás, Dózsa György, II. Lajos, I. Szulejmán,
Kolumbusz, Magellán, Luther, Kálvin, XIV. Lajos, I. Péter, Gutenberg, Leonardo da Vinci,
Galileo Galilei, obó István, Zrínyi Miklós, Bocskai István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi
Ferenc.

7. osztály
Washington, Rousseau, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Stephenson, Mária
Terézia, II. József, Gróf Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, gróf
Batthyány Lajos, Görgey Artúr, Bem, Bismarck, Garibaldi, Lincoln, Edison, Marx, Ferenc
József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Lenin.

8. osztály
Hitler, Sztálin, Roosevelt, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István,
Churchill, Teleki Pál, Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Kádár János, Antall József, Göncz Árpád,
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HELYNEVEK
5. osztály
Egyiptom, Nílus, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Jeruzsálem, Olümposz, Olümpia, Athén,
Spárta, Perzsa Birodalom, Alexandria, Itália, Róma, Karthágó, Római Birodalom, Pannónia,
Aquincum (és egy lakóhelyhez
közeli római kori település), Betlehem,Urál, Volga,
Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence,

6. osztály
Frank Birodalom, Arab Birodalom, Mekka, Bizánc, Német-római Császárság, Esztergom,
Székesfehérvár, Erdély, Buda, Muhi, Bécs, Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika,
Versailles, Párizs, London, Szentpétervár, Királyi Magyarország, Hódoltság, Erdélyi
Fejedelemség, Gyulafehérvár, Eger, Szigetvár, Pozsony, Isztambul.

7. osztály
Boston, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Világos, Arad, Németország, Olaszország, Osztrák–
Magyar Monarchia, Budapest,

8. osztály
Szovjetunió, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Észak-Erdély, Sztálingrád, Normandia,
Auschwitz, Hirosima, Jalta, Potsdam.

ÉVSZÁMOK
5. osztály
nagyon régen, régen, kb. 5000 éve, kb. 2500 éve, kb. 1500 éve, 476, 895.

6. osztály
800, 1000, 1241–1242, 1301, 1456, 1514, 1526, 1541, 1492, 1517, 1552, 1686, 1703–1711.

7. osztály
1776, 1789, 1815, 1740–1780, 1830–1848, 1848. március 15., 1849. október 6., 1861–
1865, 1871, 1867, 1867–1916, 1914–1918, 1917.

8. osztály
1929–1933, 1938, 1918, 1919, 1920, 1939, 1941, 1944. március 19., 1944. október 15.,
1945. május 9.1945. szeptember 2.,1945, 1948, 1956. október 23., 1989–1990.
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ANGOL NYELV
5-8. évfolyam
1. Távlati célok
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják
felnőtt életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt
olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes
tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő
felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott
társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy
diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek,
használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra képes
személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi
kulcskompetenciával kell rendelkezniük.
2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös értékek és a
kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra; környezeti nevelés; információs és kommunikációs kultúra; tanulás; testi
és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják,
elősegítik a tanulók személyiségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítástanulás szemléleti egységének gyakorlati megvalósítását.
3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi tartalma teljes
mértékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és
tartalmával, és tökéletesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak, valamint az
Európa Tanács ajánlásainak is. Az életkori sajátosságok és a különböző tanulási típusok
figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget a személyiségfejlesztés, a készség-képesség,
illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, miközben társadalmi és interkulturális
értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket közvetít, a nyelvet eszközként
használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok aktívan vesznek részt.
Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy eleget tegyünk a
NAT 2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt fejlesztési feladatoknak.
Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és szokásait ismerik
meg. Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra neveljük őket, más
kultúrák és szokások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek Európához való
tartozásunkat erősítik.
A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor
lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör pedig
lehetőséget ad arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről beszélgessünk.
(magyar , német/osztrák, ill. angol/amerikai vonatkozásban is).
A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a természetről
(folyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról, gyógynövényekről beszélgetünk.
Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és kommunikációs
kultúra megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség fejlesztése áll, magától
kínálkozik az alkalom, hogy a gyerek éljen az emberi kapcsolatok kialakításának
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lehetőségével. Több témakör (pl. család, barátok, iskolatársak) segíti a humanista értékrendre
való nevelést is.
A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az
együttműködési készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal fejlesztjük a
tanulóban azt a képességet, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja tartani mások
véleményét.
Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a szocializációs
folyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és gazdagítjuk a gyermek
érzelemvilágát, pozitív gondolkodását.
A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének alapozásával, az
érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés képességének
fejlesztésével és az egészséges életmódra való neveléssel történik. Pl.: jellemzések (milyen
vagyok?), sport témakör.
A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3 évben többnyire
reproduktív feladatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól kezdve adhatunk nekik
fokozatosan önálló feladatokat, melyek az önálló tanulási készséget és a kreativitást fejlesztik.
Ilyen jellegű feladatok például: a páros és csoportos munka, szituációk; interjúk készítése,
rövid történetek írása vagy átírása, szótár használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok
önálló vagy részben önálló megoldása, házi olvasmány feldolgozása, gyakorlás nyelvi
laboratóriumban és/vagy számítógéppel.
Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal.(Kct.). Ez különösen lehetséges és
szükséges az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a
történelem, az ének-zene, a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati ismeretek,
a testnevelés tantárgyakkal.
Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire is.
Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti bizonyos
ismeretek elsajátítását.
Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként, hanem
eszközként tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget tudatosítunk, jó
ha felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a hasonlóságokra. Mindez
rendszerező ismeretszerzésre is lehetőséget nyújt.
Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával, híres emberek
említésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is ismert nevek
kerüljenek szóba pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az angol királyi
család, Shakespeare, Neil Armstrong.)
4. Pályaorientáció (P)
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem többségük tovább
tanul különböző típusú középiskolákban, a 7–8. évfolyamon már beszélgetni lehet (és kell is)
a különböző foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a
tanulók nem szeretik ezt a témát, jó ötletekkel, játékos módszerekkel fel lehet úgy dolgozni,
hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt különös jelentősége van annak, hogy az életkornak
megfelelően tárgyaljuk a témakört.
Egyéb kulcskompetenciák megvalósítása a különböző tanulói tevékenységformákban
történik. (L. Tanulói tevékenységek c. fejezet.)
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5. Integratív szemlélet
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a tantárgyközi
tantervi szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a tananyagok és
segédletek széles választéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét és a világról
szerzett korábbi tapasztalatait is. Az alaptanterv által meghatározott kiemelt képességeket,
kulcskompetenciákat (mint például kommunikációs, narratív, problémamegoldó,
szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komplex információkat kezelő) a
nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban, életszerű szituációkon,
szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során, gondolkodtató, kreatív feladatokon
keresztül sajátíttatják el.
6. Holisztikus megközelítés
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése,
fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az
érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony
eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra,
hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv
tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a
tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a
zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein.
7. Készségfejlesztés
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek
miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik,
hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve önés pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi
órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés,
a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás
gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél,
amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban alkalmazott
tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat nevelhetünk, akik
önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos problémamegoldó
gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és
kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat,
szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására.
8. Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitottságot,
megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepeinek, vallásának
megismerésére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel. Idegen nyelvet tanulva,
külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva természetszerűen adódnak
lehetőségek egymás történelmének, kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak,
mindennapi életének megismerésére-megismertetésére. Diákjaink interkulturális ismereteket
szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv országairól és annak kultúrájáról, de
megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva értékeinket
az adott idegen nyelven. Ugyanakkor megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival,
intézményrendszerével, az uniós politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga
lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció
legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit is.
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9. Életmód és környezeti nevelés
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében is,
hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakítására, az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. Az
idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz,
hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai
normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani,
konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi tananyagok lehetővé teszik,
hogy a diákok – életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítésben – az idegen nyelvi
órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális problémákkal
is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
10. Információs és kommunikációs kultúra
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és
kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az
emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk
megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, és közvetítését
értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos és igényes használatán túl az idegen
nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek
lehetőségeket teremt még a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadásának, értelmezésének és
megválaszolásának gyakorlására, a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt
információ megtalálására és szelektív használatára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel
párosulva azt eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló
nyújtotta lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás
során.
A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT 2003 követelményeinek, másrészt az idegen
nyelv oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.

Célok és feladatok
Az 5–8. évfolyamokon a nyelvtanítás alapvető célja egyrészt motivációs-lelki, másrészt
nyelvi. Mivel a 10 éves gyermek még nem érez belső késztetést a nyelvtanulás iránt,
szükséges, hogy a már az előző tanévben (tanévekben) felkeltett érdeklődés továbbra is
fennmaradjon tanári buzdítás, az életkornak megfelelő élvezetes tevékenységi formák,
valamint ezek eredményeképpen sikerélmény biztosítása révén. Az 5–8 évfolyamokon
elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás kialakítása a cél (nem
ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni a nyelvet). A nyelvtanulás
célja ezenkívül a 10–14 éves korosztály olvasóvá nevelése az idegen nyelvi gyermek és
ifjúsági irodalom iránti érdeklődés felkeltése révén. Ugyancsak kiemelt cél az informatikai
eszközök használata iránti igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a világhálón az
őket érdeklő témákban (mese- vagy regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek
stb.).
A korosztály érdeklődési köre

10–14 éves életkorban a gyermek érdeklődésének iránya megváltozik. Magáról, szűkebb
környezetéről egyre inkább a világ, a tágabb környezet felé fordul. Ezt az újonnan kialakult
széles érdeklődést hatékonyan elégíthetik ki a nyelvórán szerzett ismeretek. A témakörök
ezért egyrészt mélyülnek, másrészt új témakörök jelennek meg, amelyek a tantárgyi
tartalmakhoz vagy irodalmi művekhez kapcsolódhatnak (a témalistát lásd később).
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Tantárgyi integráció

Az idegen nyelvi órákon a tanulók a hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján
értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez
egyrészt a konkrét szituációk kihasználásával, másrészt az iskolai tantárgyak anyagának
integrálásával érhető el. Az ilyen módon megválasztott tantárgyi tartalomnak általános
nevelési célja is van: lehetővé tesszük az alaptantervben meghatározott kiemelt területek (népés honismeret, környezeti nevelés, interkulturális nevelés) fejlesztését.
A tudatos nyelvtanulás kezdetei

A nyelvtanulás ebben az életkorban még mindig elsősorban a természetes nyelvelsajátítás
folyamataira épül, azonban fokozatosan megjelennek a tudatos nyelvtanulás formái is. Habár
a nyelvi célok között a négy alapkészség (hallás utáni megértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) közül még mindig a szóbeli készségek (hallás utáni megértés, illetve beszédkészség)
fejlesztése áll előtérben, egyre több olvasási és írásbeli feladattal is találkoznak a tanulók. A
10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a
célnyelv szabályrendszerére. Ugyanakkor egyre inkább képes arra, hogy szabályszerűségeket
felismerjen az idegen nyelvben. Nyelvhasználatában a megértés- és közlésképesség dominál,
a nyelvhelyesség még nem az erőssége. A legfontosabb nyelvtani struktúrák automatizálása
azonban elengedhetetlen.
A céloknak megfelelő legfontosabb tevékenységi formák

Arra kell törekednünk, hogy a 4. osztályban (vagy az első négy évfolyamon) domináló
mozgásos, manipulatív, szituatív tevékenységi formák fokozatosan bővüljenek olyanokkal,
amelyek egyre magasabb követelményeket támasztanak a gondolkodás terén. Nagyon
hasznosak és a nyelvi mellett az általános fejlesztési célokat is szolgálják a problémamegoldó,
a kvízjellegű, a kreativitást igénylő, a felfedeztető, és a komplex tevékenységeket elváró
feladatok, például megadott témában felmérés készítése, információ-keresés, projektkészítés.
Új megközelítések

E korcsoport számára nagyon előnyös mind a témaközpontú, mind a tartalom alapú
nyelvtanítás. A témaközpontú megközelítés lényege, hogy egy, a korosztályt érdeklő téma
feldolgozása során több műveltségterület érinthető, a területnek legjobban megfelelő
változatos tevékenységi formákban, gazdag szókinccsel. Az egyes témák érthető, logikus
keretbe foglalják a tananyagot, és ezáltal megkönnyítik a megértést. Ugyanakkor mód nyílik
arra is, hogy a tanterv különböző komponenseit a tanuló integráltan, egy tantárgyon belül
lássa.
A tantárgyi tartalmak közvetítése idegen nyelven a leghatékonyabb módon veszi igénybe a
10–14 évesek szellemi energiáit, és a legnagyobb nyelvi haszonnal jár. Ennek többféle módja
lehetséges, ezek közül hazánkban léteznek több tárgyra kiterjedő két tannyelvű vagy csupán
egy-egy tárgyra vonatkozó, tartalom alapú programok. A tantárgyi tartalmon kívül a
tevékenység alapulhat irodalmi és kulturális tartalmú tananyagra is. A nyelvhasználat
mindhárom esetben reális szituációban, információszerzés céljából történik, ezzel is segítve a
megértést.
Autonóm tanulóvá válás

Az 5–8. évfolyam nyelvtanításának céljai között külön hangsúllyal kell megemlíteni a
nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozását. A tanulás tanulása, amely az
alaptantervben meghatározott egyik kiemelt fejlesztési terület, az 5–8. évfolyamokon egyre
változatosabb feladatokban jelenik meg. Célja elsősorban az, hogy a tanulókat egyre nagyobb
önállóság megszerzésére buzdítsa saját tanulásuk irányítása terén. Ezzel kapcsolatos elvárás,
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hogy alakuljon ki bennük az önértékelés igénye és készsége, tudjanak és akarjanak élni
számukra sikeres tanulási technikák alkalmazásával. Legyenek képesek megfogalmazni
kérdéseket, meglátni problémákat az idegen nyelv és az anyanyelv összehasonlítása során.
Használható nyelvtudás

A négy év során a tanulóknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű
használatáig, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi
hatások hasznosítását (anyanyelvi beszélővel való kommunikáció, a világháló használata, tvműsorok, filmek megértése, külföldi utazás során). A 8. osztály végére nyelvtudásuk eléri azt
a mérhető szintet, amelynek birtokában képesek ismert témakörökben idegen nyelven
információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, és képesek az 5—8.
évfolyamokon megszerzett tudást a későbbiekben továbbfejleszteni.
Pedagógiai célok a 6. évfolyam végén

–
–
–
–
–

Felébreszteni a tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt, valamint az
érdeklődést más népek élete és kultúrája iránt.
Merjen idegen nyelven beszélni (egyszerű mondatokban), és fokozatosan
növekedjen a bátorsága és önbizalma ezen a téren.
Tudjon bővülő szókinccsel információkat adni és kapni saját közvetlen
világáról.
Tudatosuljon benne az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát.
Próbálja meg tanára segítségével felfedezni a számára legmegfelelőbb tanulási
módszert.

Pedagógiai célok a 8. évfolyam végén

–

A tanuló tudja használni a nyelvet egyszerű mondatokban, hétköznapi
kommunikációs helyzetekben.
– Kommunikációs célok:
A tanuló tudjon
o
jó ritmussal, kifejezően beszélni,
o
összehasonlításokat tenni, érzéseit és véleményét kifejezni,
o
információkat kikeresni,
o
utasításokat adni,
o
szerepjátékokban egyre önállóbban részt venni,
o
saját élményeiről beszélni.
– Együttműködési készség:
o
A tanulók vegyenek részt nyelvi játékokban, vetélkedőkben (tanórán kívüli
tevékenység).
– Önálló tanulási készség:
o
Tudjanak a tanulók rövidebb, egyszerűbb nyelvezetű szövegeket házi
olvasmányként feldolgozni.

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az élő idegen nyelv műveltségterületen belül a NAT egy élő idegen nyelv kötelező oktatását
írja elő. Tehát a műveltségterület tantárgyán az adott iskolában, ill. tanulócsoportban tanított
idegen nyelvet értjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó által javasolt óraterv megfelel a NAT-nak, és kétféle
óraszámjavaslatot tartalmaz, melyet az alábbi táblázat mutat:
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Évfolyamok
Angol nyelv
Összesen

5
3
3

6
3
3

7
3
3

8
3
3

Az intézményünkben az angol nyelv oktatása képességek szerinti csoportbontásban történik a
jobb képességű csoport esetén az alábbi javaslatok segítenek a differenciált feldolgozáshoz.
Általános javaslataink:
– A javasolt témakörök részletesebb feldolgozása, különös tekintettel a
célnyelvi országgal való összehasonlításra, interkulurális tartalmak
bevonására.
– Időigényesebb tevékenységformák intenzívebb alkalmazása (pl. projektek,
dramatizálás).
– Egyes készségek intenzív és differenciáltabb fejlesztése (pl. hallásértés).
– Kiegészítő eszközök intenzívebb használata (nyelvi labor, internet, iskolai
könyvtár, videó).
– Szépirodalmi szövegek olvasása és feldolgozása.

A tanulók értékelése
Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés
Az értékelés fogalomköre alapvetően háromfajta tevékenységet takar: a kvalitatív módon nem
definiálható, a személyiség egészére és a megtett fejlődési útra vonatkozó értékelést
(evaluation), az ötfokú skálán elhelyezhető érdemjegyekkel történő osztályzást (assessment),
illetve a tesztekkel való esetenkénti teljesítménymérést (testing). Ezt azért is fontos tisztázni,
mert iskolarendszerünkben értékelés alatt hagyományosan főként a jegyekkel való osztályzást
értjük. Az élő idegen nyelv általános iskolai tanulásában viszont, amelyben alapvető szerepe a
motivációnak, az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van, és ahol a tanulás elsősorban
készség, és nem ismeretközpontú, az osztályzás, és az ezt ’megalapozó’ tesztelés nem lehet az
egyedüli formája az értékelésnek, hiszen sem az érdeklődés, sem a készség nem mérhető
érdemjegyekkel.
Az értékelés funkciója
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretekkészségek elsajátításában, az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév
végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak és a szülőnek, hogy melyek az erős és gyenge
pontjai, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.
Ugyanakkor visszajelzés ez a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony. Az
értékelés nemcsak kívülről, a tanár vagy tantestület, esetleg külső vizsgabizottság felől
történhet. Az önértékelés a személyiségfejlődés fontos tényezője, önismeretre, önfegyelemre
nevel. A tanuló a saját munkáján kívül társai munkáját, teljesítményét is tanulja meg értékelni.
Az értékelés tartalma
Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie, hogy a
szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a
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kritériumrendszert előzetesen ismerniük kell, legyenek tisztában azzal, mit várnak el tőlük az
egyes érdemjegyekért. Az eredmény kommentálása, akár százalékokban, akár
osztályzatokban kerül kifejezésre, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sort kell kerítenünk. Fontos,
hogy a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg tájékoztatás arról, hogy ez
milyen anyagrész tudását kéri számon. Helyes, ha ennek során olyan feladatformákat vagy
tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy
házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk módot mind szóbeli, mind írásbeli
számonkérésre.
Az értékelés módjai
Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan változatosak
legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour l’art, csakis az
ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban,
kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni
a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák, mint például fogalmazások
ellenőrzése történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez
nem zárja ki azt, hogy a tanár beszedje és egyenként véleményezze a munkákat, azonban
nagymértékben növeli a tanuló felelősségérzetét, ha ’tanári’ feladatot bíznak rá.
Az értékelés-ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen folyamatos, a
követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk minden értékeléskor
érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez a fent említett feladattípusokon túl javasoljuk
évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb jellegű dolgozat íratását. A nagydolgozatok
javasolt témái:
– kérdések megválaszolása, igaz–hamis állítások kiválasztása
– nyelvtani és kommunikatív kiegészítések (gap-filling)
– rövid leírások, jellemzések
– szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján,
– fogalmazás a tanult témakörök alapján szótár segítségével
– képleírás
Az értékelés szerepe az autonóm tanulóvá válás folyamatában
Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé is. A
tanulónak már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi a tananyag, amit el kell
sajátítania, azt milyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még ismereteknek, és
milyen teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az ily módon a saját
tanulásába belelátó tanuló jobban magáénak érzi a tanulást és saját haladását. Ezáltal fejlődik
realitásérzéke, egészséges kritikai érzéke, felelősségérzete saját előmeneteléért. A tanulás így
előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények
és tárgyi feltételek
A legfontosabb tárgyi feltétel a külön idegen nyelvi tanterem, ahol minden az idegen nyelvi
környezetet idézi és a nyelvtanulást segíti.
Fontos szempontok, hogy legyen:
– elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek,
párkeresés, osztálytermi felmérés készítése),
– mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,
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–
–
–
–
–
–

–
–

mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően
átrendezhető legyen a tanterem),
nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),
írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,
poszterek, képsorozat, (pl. ábécé, állatok, számok, mondókák), térképek
a gyerekek idegen nyelvi aktuális munkái, projektjei a falon,
idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra,
felszerelve nagyalakú mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás
kötetekkel, szintezett olvasmányokkal, képes szótárakkal, informatív
kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),
szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több
játszócsoportnak megfelelő mennyiségben,
jó minőségű, számlálóval ellátott, nyelvtanításra alkalmas magnó (üres és
műsoros kazettákkal), felvételre alkalmas mikrofon, tv és videolejátszó
(videokazettákkal), esetleg CD-lejátszó és számítógép (megfelelő
szoftverekkel).

Személyi feltételek
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem ismeretátadás) áll a tanítás
középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes
alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani
apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő
eszközök alkalmazása).
A nyelvtanítás során a tanár épít a többi tantárgyban megszerzett ismeretekre és készségekre,
követelmény tehát, hogy nagy vonalakban ismerje a többi tantárgy követelményeit és
tartalmait.
Elengedhetetlen, hogy a nyelvtanár korszerű nyelvtudással rendelkezzen, és ez speciális
kihívást jelent számára (pl. az adott nyelv szókincsének folyamatos változása miatt).
Egyéb taneszközök
– hang- és videokazetták
– magnó, videolejátszó, tv
– CD-lejátszó, néhány CD-lemez, multimédiás anyagok
– szemléltető képek, nyelvtani táblázatok
– a célnyelvi országok térképe
– közepes nagyságú szótárak
– nagyméretű szótárak
– tanári kézikönyvek, szakmódszertani könyvek és egyéb szakkönyvek
– országismereti könyvek, prospektusok, étlapok, egyéb autentikus anyagok
– mesék, gyermekirodalmi alkotások
– írásvetítő és fóliák
– folyóiratok
– nyelvi laboratórium hangkazettákkal
– - számítógépek és számítógépes nyelvi programok
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyv egyike azon eszközöknek, amelyek jelentős szerepet játszanak abban, hogyan
tanítsunk idegen nyelveket. Az elmúlt két évtizedben hihetetlen változásokon ment keresztül a
hazai nyelvkönyvpiac. A nyolcvanas évektől sorra jelentek meg a különböző magyar, illetve a
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célnyelvi országban kiadott nyelvkönyvek és ezzel párhuzamosan fejlődött a módszertani
képzés is. A mai nyelvtanárok számára már a nyelvkönyvek teljes spektruma elérhető, de ez
nemcsak új lehetőségeket teremt a nyelvtanításban, hanem komoly dilemmát is okoz a
megfelelő tankönyv kiválasztásában. A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy
olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar myelvtanuló speciális
igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális
megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A szakirodalom több olyan összefoglaló művet, kérdőívet és döntési mechanizmust ismer,
melyek segítenek a választásában. Az alábbi felsorolás – a teljesség igénye nélkül – részletezi
a tankönyvválasztás legfontosabb szempontjait. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban,
hogy a választás mind a tanár, mind a tanulók teljes megelégedését szolgálja, és közösen a
legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv tanításában és elsajátításában.
T
A
N
K
Ö
NY
V

4–6. évfolyam
Tevékenykedtetés
Arányos tananyagelosztás
Nyelvelsajátítás elősegítése
Képességfejlesztés
Ösztönzés
Nyitottság
Változatos feladatok

7-8. évfolyam
Tantárgyközi kapcsolatok
Autentikus anyagok
NAT-kompatibilitás
Kommunikáció
Önállóság
Nyelvi tudatosság
Valóságos elemek

K
I
V
Á
L
A
SZ
T
Á
S

Készségfejlesztés
Integráció
Világos felépítés
Ábrák-képek
Lelkesítés
Alapok megteremtése
Szituációk
Témaközpontú tanítás
Általános iskolai háttértudásra támaszkodás
Sokszínűség

Kihívások
Interkulturális ismeretek
Választék
Áttekinthetőség
Logikus felépítés
Alapok továbbfejlesztése
Szintnek megfelelés
Tanulási technikák
Ár–érték arány
Stratégiák tanítása

SZ
E
M
P
O
N
T
J
A
I

Személyiségfejlesztés
Extrák
Motiváció
Perszonalizáció
Olvasmányok
Nevelési célok megvalósítása
Taníthatóság
Játékosság
Attitűdkialakítás
Ismétlődés

Szaktárgyi tudás
Együttműködés
Megismerés
Projektek
Olvasóvá nevelés
Narratív elemek
Tanuló- és tanárközpontúság
Jellemformálás
Aktiválás
Ismeretterjesztés

359

Tantárgyi tantervek
Célok és feladatok

Témakörök
Rövidítések:
Énkép
Hon
Eu
Ek
Körny
IK
T
TLE
Felnőtt
–
o

Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat
Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és kommunikációs kultúra
tanulás
Testi és Lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az én világom
személyi adatok, család, rokonok, jellemzés

–

o

Emberi kapcsolatok
barátok, családi ünnepek, ajándékozás, vendégség
ünnepek/ünneplés itthon és Angliában

Énkép

–

o

Szűkebb környezetünk
ház, lakás és részei, berendezési tárgyak, egy
angol/német ház, lakás

Énkép + Eu + Ek

–

o

Tágabb környezetünk
falu (kis)város, magyar és angol/német települések
jellegzetességei, Budapest–London/Berlin

Körny + Eu + Ek

Természeti környezetünk
o
tájak, növények, állatok, természet megóvása,
Magyarország és Anglia/Németország egy-egy jellemző
tájegysége

Hon + Eu

–

–

o

Időjárás
évszakok, égtájak, időjárás, magyar és angol/német
időjárás

Körny + Hon + Eu

–

o

Az iskola világa
iskolai tevékenységek, órarend, tantárgyak, iskolai
élet Angliában/Németországban

Körny + Hon + Eu

Egészség, betegség
o
gyakori betegségek, sérülések, egészséges életmód,
sportok

Énkép + T + Eu

–

Étkezés
o
ételek, konyhai eszközök, étkezési szokások,
jellegzetes
ételek itthon és Angliában/Németországban)

TLE

–

–

Vásárlás
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Hon + Eu + TLE

bevásárlás, üzletek, ajándékvásárlás

o
–

o

Közlekedés
tömegközlekedés, útbaigazítás, közlekedési
szabályok, közlekedés sajátosságai
Angliában/Németországban

Felnőtt + T

Utazás
o
kirándulás, utazás külföldre, itthoni és külföldi
nevetességek

Felnőtt + Körny + Eu

–

Szórakozás, szabadidő
o
mozi, színház, televízió, múzeumok, olvasás, zene,
hobbik

Felnőtt + Hon + Eu + Ek

–

–
o
–
o
–
o

IK + T + Fenőtt + Eu

A technika világa
számítógép, internet, híres találmányok, feltalálók

T + IK + Hon + Eu + Ek

Kulturális értékek
híres történelmi alakok, tudósok, események

T + Hon + Eu + Ek

A munka világa
foglalkozások, jövőbeni tervek, nyelvtanulás

Felnőtt + Énkép + IK

Angol nyelv
5-8. évfolyam
1. Távlati célok
A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként fogják
felnőtt életüket elkezdeni, ezért kiemelt célként arra kell törekednünk, hogy iskolás éveik alatt
olyan készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes
tapasztalatokkal gazdagodjanak, amelyek birtokában magyarságtudatukat megőrizve, kellő
felkészültséggel, magabiztosan és sikerrel találják meg helyüket az európai nyitott
társadalmakban. A hatékony társadalmi beilleszkedéshez, az együttéléshez és ahhoz, hogy
diákjaink hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek,
használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással, autonóm tanulásra képes
személyiséggel, fejlett kommunikációs készségekkel, illetve számos szociális és társadalmi
kulcskompetenciával kell rendelkezniük.
2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében
A NAT-ban képviselt iskolai nevelés-oktatás területén megfogalmazott közös értékek és a
kiemelt fejlesztési feladatok (énkép, önismeret; hon- és népismeret; európai azonosságtudat –
egyetemes kultúra; környezeti nevelés; információs és kommunikációs kultúra; tanulás; testi
és lelki egészség; felkészülés a felnőtt lét szerepeire) az oktatás valamennyi elemét áthatják,
elősegítik a tanulók személyiségfejlődését, a tantárgyközi kapcsolatok erősítését és a tanítástanulás szemléleti egységének gyakorlati megvalósítását.
3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja
Az élő idegen nyelv tanításának módszertani alapelvei, céljai és szaktárgyi tartalma teljes
mértékben összhangban van az alaptanterv többi műveltségi területének céljaival és
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tartalmával, és tökéletesen megfelel a NAT kiemelt fejlesztési feladatainak, valamint az
Európa Tanács ajánlásainak is. Az életkori sajátosságok és a különböző tanulási típusok
figyelembevételével egyidejűleg tesz eleget a személyiségfejlesztés, a készség-képesség,
illetve a kulcskompetenciák fejlesztési kívánalmainak, miközben társadalmi és interkulturális
értékeket, hasznos tantárgyi tartalmakat és ismereteket közvetít, a nyelvet eszközként
használva a megismerési folyamatban, melyben a diákok aktívan vesznek részt.
Az idegen nyelvek oktatása során számtalan alkalom kínálkozik arra, hogy eleget tegyünk a
NAT 2003-ban megfogalmazott követelményeinek és a kiemelt fejlesztési feladatoknak.
Az országismereti tananyagon keresztül a tanulók más népek kultúráját és szokásait ismerik
meg. Tehát kapcsolódunk Európához (E), s ugyanakkor nyitottságra neveljük őket, más
kultúrák és szokások befogadására. Ezek olyan tartalmak, melyek Európához való
tartozásunkat erősítik.
A hon- és népismereti (H) fejlesztési feladatnak akkor teszünk eleget, amikor
lakóhelyünkről, szűkebb környezetünkről és Magyarországról beszélünk. Több témakör pedig
lehetőséget ad arra, hogy életmóddal, életvitellel kapcsolatos kérdésekről beszélgessünk.
(magyar , német/osztrák, ill. angol/amerikai vonatkozásban is).
A környezeti nevelést (K) olyan témák kapcsán valósíthatjuk meg, amikor a természetről
(folyókról, tavakról), állatokról, természetes alapanyagokról, gyógynövényekről beszélgetünk.
Az idegen nyelvek tanításán belül szinte folyamatos az információs és kommunikációs
kultúra megléte. Mivel középpontban a kommunikációs készség fejlesztése áll, magától
kínálkozik az alkalom, hogy a gyerek éljen az emberi kapcsolatok kialakításának
lehetőségével. Több témakör (pl. család, barátok, iskolatársak) segíti a humanista értékrendre
való nevelést is.
A páros és csoportos tevékenységformák révén rengeteg alkalom kínálkozik az
együttműködési készség fejlesztésére és a társas kapcsolatok kialakítására. Ezáltal fejlesztjük a
tanulóban azt a képességet, hogy el tudja fogadni és tiszteletben tudja tartani mások
véleményét.
Az idegen nyelvi órákon megvalósuló páros és csoportos munkával segítjük a szocializációs
folyamatot is. Az egyes témakörök feldolgozása során fejlesztjük és gazdagítjuk a gyermek
érzelemvilágát, pozitív gondolkodását.
A testi és lelki egészség (TE) fejlesztése a koncentráció képességének alapozásával, az
érzelmi intelligencia mélyítésével, az önismeret alakításával, az önértékelés képességének
fejlesztésével és az egészséges életmódra való neveléssel történik. Pl.: jellemzések (milyen
vagyok?), sport témakör.
A tanulási stratégiák (T) megválasztásában kitüntetett szempont az életkori sajátosságok
figyelembevétele. Az idegen nyelv tanulása során a tanulók az első 2-3 évben többnyire
reproduktív feladatok elvégzésére képesek. Kb. a 7. évfolyamtól kezdve adhatunk nekik
fokozatosan önálló feladatokat, melyek az önálló tanulási készséget és a kreativitást fejlesztik.
Ilyen jellegű feladatok például: a páros és csoportos munka, szituációk; interjúk készítése,
rövid történetek írása vagy átírása, szótár használata, kommunikatív és nyelvtani feladatok
önálló vagy részben önálló megoldása, házi olvasmány feldolgozása, gyakorlás nyelvi
laboratóriumban és/vagy számítógéppel.
Fontos szempont a koncentráció más tárgyakkal.(Kct.). Ez különösen lehetséges és
szükséges az irodalom, a magyar nyelvtan, a földrajz, a biológia, a természetismeret, a
történelem, az ének-zene, a rajz, a vizuális kultúra, az életmód, életvitel, gyakorlati ismeretek,
a testnevelés tantárgyakkal.
Ugyanakkor építsünk a tanulók korábban szerzett és otthonról hozott ismereteire is.
Ez a tevékenység segíti az összefüggések felismerését, ugyanakkor megkönnyíti bizonyos
ismeretek elsajátítását.
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Fontos a logikus gondolkodásra való nevelés is. S bár a nyelvtant nem célként, hanem
eszközként tanítjuk, a 7. és 8. évfolyamon, amikor már több nyelvi jelenséget tudatosítunk, jó
ha felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvtől való eltérésekre vagy a hasonlóságokra. Mindez
rendszerező ismeretszerzésre is lehetőséget nyújt.
Az általános műveltséget versek, mesék, irodalmi szemelvények tanításával, híres emberek
említésével fejlesztjük. (Főleg ez utóbbinál fontos, hogy a tanulók által is ismert nevek
kerüljenek szóba pl. Konrad Röntgen, Karl Benz, Rudolf Diesel, illetve az angol királyi
család, Shakespeare, Neil Armstrong.)
4. Pályaorientáció (P)
Bár a diákok a 8. osztály elvégzése után még nem állnak munkába, hanem többségük tovább
tanul különböző típusú középiskolákban, a 7–8. évfolyamon már beszélgetni lehet (és kell is)
a különböző foglalkozásokról, a munkáról. Bár a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy a
tanulók nem szeretik ezt a témát, jó ötletekkel, játékos módszerekkel fel lehet úgy dolgozni,
hogy közel kerüljön hozzájuk. Itt különös jelentősége van annak, hogy az életkornak
megfelelően tárgyaljuk a témakört.
Egyéb kulcskompetenciák megvalósítása a különböző tanulói tevékenységformákban
történik. (L. Tanulói tevékenységek c. fejezet.)
5. Integratív szemlélet
Az idegen nyelv tanítása manapság szinte elképzelhetetlen az integratív és a tantárgyközi
tantervi szemlélet nélkül. A témakörök változatos feldolgozási módjai, a tananyagok és
segédletek széles választéka figyelembe veszi a tanulók érdeklődési körét és a világról
szerzett korábbi tapasztalatait is. Az alaptanterv által meghatározott kiemelt képességeket,
kulcskompetenciákat (mint például kommunikációs, narratív, problémamegoldó,
szabálykövető, lényegkiemelő, együttműködési, kritikai, komplex információkat kezelő) a
nyelvtanulási folyamatban, változatos munkaformákban, életszerű szituációkon,
szerepjátékokon, autentikus anyagok feldolgozása során, gondolkodtató, kreatív feladatokon
keresztül sajátíttatják el.
6. Holisztikus megközelítés
A nyelvtanulás során a tanulók egész személyiségének, képességeinek, tudásának fejlődése,
fejlesztése, adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása áll a középpontban az
érzékszerveket és érzelmeket bevonó feladatokon keresztül. A nyelvtanulás igen hatékony
eszköze a személyiség sokoldalú fejlesztésének, melynek színtere nemcsak az iskolai tanóra,
hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb területe, formája is. Az idegen nyelv
tanulása e téren is kiemelkedő szerepet tölt be, hiszen a kommunikáció, az ismeretszerzés, a
tapasztalatgyűjtés számára számos lehetőség adódik a számítógép, az internet, a tv, a film, a
zene, az utazás, az olvasás, a művészetek, a sport és a szórakozás területein.
7. Készségfejlesztés
Az idegen nyelvi órákon lehetőség nyílik olyan komplex tevékenységek végzésére, melyek
miközben elősegítik, hogy a tanulók kipróbálhassák képességeiket, azt is lehetővé teszik,
hogy elmélyedhessenek az érdeklődési körüknek megfelelő témákban, ezzel is fejlesztve önés pályaismeretüket, formálva ön- és világszemléletüket. Fontos, hogy az idegen nyelvi
órákon is törekedjünk a gondolkodási képességek fejlesztésére, többek között a rendszerezés,
a megtapasztalás, a következtetés, az összehasonlítás, az általánosítás és a konkretizálás
gyakorlására. Olyan készségek, képességek, valamint idegen nyelvi tudás elsajátítása a cél,
amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni. A nyelvtanításban alkalmazott
tevékenységi formák segítségével olyan tájékozott és tevékeny fiatalokat nevelhetünk, akik
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önálló és együttes munkavégzésre képesek, természettudományos problémamegoldó
gondolkodásmóddal, kreativitással, képzelőerővel, kellően fejlett érzelmi intelligenciával, és
kitartással rendelkeznek, valamint jól ismerik saját tanulási stratégiáikat, stílusukat,
szokásaikat, és nyitottak az új ismeretek megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítására.
8. Interkulturális megközelítés
Az idegen nyelvek tanulása bizonyítottan elősegíti a különböző kultúrák iránti nyitottságot,
megértést és más népek hagyományainak, szokásainak, életmódjának, ünnepeinek, vallásának
megismerésére, megbecsülésére, a másság tolerálására nevel. Idegen nyelvet tanulva,
külföldiekkel kommunikálva, a célnyelvi országban járva természetszerűen adódnak
lehetőségek egymás történelmének, kulturális örökségének, jellemző sajátosságainak,
mindennapi életének megismerésére-megismertetésére. Diákjaink interkulturális ismereteket
szerezhetnek nemcsak a tanult idegen nyelv országairól és annak kultúrájáról, de
megoszthatják Magyarországról szerzett tudásukat is másokkal, így tolmácsolva értékeinket
az adott idegen nyelven. Ugyanakkor megismerkedhetnek az Európai Unió tagállamaival,
intézményrendszerével, az uniós politikával, sőt a nyelvkönyvek változatos tananyaga
lehetővé teszi azt is, hogy a tanulók megismerjék az egyetemes emberi civilizáció
legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeit is.
9. Életmód és környezeti nevelés
A nyelvtanulás sokat tehet a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében is,
hiszen a nyelvi nevelés során jó lehetőség nyílik a tanulók egészséges testi, lelki és szociális
fejlesztésére, a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak kialakítására, az
egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére. Az
idegen nyelvi témák és tananyagok feldolgozása során a tanulók segítséget kapnak ahhoz,
hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek életmódjukra vonatkozóan erkölcsi és etikai
normáknak is megfelelő, helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani,
konfliktusokat megoldani. A jelenleg használatos idegen nyelvi tananyagok lehetővé teszik,
hogy a diákok – életkoruknak megfelelő mélységben és megközelítésben – az idegen nyelvi
órán szembesüljenek az egész emberiséget érintő átfogó kérdésekkel, globális problémákkal
is, így elősegítve a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását.
10. Információs és kommunikációs kultúra
Az alaptanterv szerint szintén kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni az információs és
kommunikációs kultúra erősítését. Ezen a megismerést, az eligazodást, a tanulást, a tudást, az
emberi kapcsolatokat, az együttműködést, a társadalmi érintkezést szolgáló információk
megtalálását, megértését, szelektálását, elemzését, értékelését, felhasználását, és közvetítését
értjük. Ennek szerves részét alkotja az anyanyelv tudatos és igényes használatán túl az idegen
nyelvű, illetve a különböző kultúrák közötti információcsere. Az idegen nyelv tanulása remek
lehetőségeket teremt még a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztésére: a valós és a
virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadásának, értelmezésének és
megválaszolásának gyakorlására, a különböző médiumokban való eligazodásra, az igényelt
információ megtalálására és szelektív használatára is. Ez a képesség az idegennyelv-ismerettel
párosulva azt eredményezi, hogy tanulóink sikerrel aknázhatják ki az információs világháló
nyújtotta lehetőségeket és az információtechnológiai eszközöket az élethosszig tartó tanulás
során.
A fenti alapelvek megfelelnek egyrészt a NAT 2003 követelményeinek, másrészt az idegen
nyelv oktatásával szemben támasztott korszerű speciális követelményeknek.
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Célok és feladatok
Az 5–8. évfolyamokon a nyelvtanítás alapvető célja egyrészt motivációs-lelki, másrészt
nyelvi. Mivel a 10 éves gyermek még nem érez belső késztetést a nyelvtanulás iránt,
szükséges, hogy a már az előző tanévben (tanévekben) felkeltett érdeklődés továbbra is
fennmaradjon tanári buzdítás, az életkornak megfelelő élvezetes tevékenységi formák,
valamint ezek eredményeképpen sikerélmény biztosítása révén. Az 5–8 évfolyamokon
elsősorban az életkornak megfelelő kommunikatív nyelvtudás kialakítása a cél (nem
ismereteket kell szerezniük a nyelvről, hanem használni kell tudni a nyelvet). A nyelvtanulás
célja ezenkívül a 10–14 éves korosztály olvasóvá nevelése az idegen nyelvi gyermek és
ifjúsági irodalom iránti érdeklődés felkeltése révén. Ugyancsak kiemelt cél az informatikai
eszközök használata iránti igény felkeltése és fenntartása, információkeresés a világhálón az
őket érdeklő témákban (mese- vagy regényhősök, állatok, nevezetességek, híres emberek
stb.).
A korosztály érdeklődési köre

10–14 éves életkorban a gyermek érdeklődésének iránya megváltozik. Magáról, szűkebb
környezetéről egyre inkább a világ, a tágabb környezet felé fordul. Ezt az újonnan kialakult
széles érdeklődést hatékonyan elégíthetik ki a nyelvórán szerzett ismeretek. A témakörök
ezért egyrészt mélyülnek, másrészt új témakörök jelennek meg, amelyek a tantárgyi
tartalmakhoz vagy irodalmi művekhez kapcsolódhatnak (a témalistát lásd később).
Tantárgyi integráció

Az idegen nyelvi órákon a tanulók a hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján
értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez
egyrészt a konkrét szituációk kihasználásával, másrészt az iskolai tantárgyak anyagának
integrálásával érhető el. Az ilyen módon megválasztott tantárgyi tartalomnak általános
nevelési célja is van: lehetővé tesszük az alaptantervben meghatározott kiemelt területek (népés honismeret, környezeti nevelés, interkulturális nevelés) fejlesztését.
A tudatos nyelvtanulás kezdetei

A nyelvtanulás ebben az életkorban még mindig elsősorban a természetes nyelvelsajátítás
folyamataira épül, azonban fokozatosan megjelennek a tudatos nyelvtanulás formái is. Habár
a nyelvi célok között a négy alapkészség (hallás utáni megértés, beszédkészség, olvasásértés,
írás) közül még mindig a szóbeli készségek (hallás utáni megértés, illetve beszédkészség)
fejlesztése áll előtérben, egyre több olvasási és írásbeli feladattal is találkoznak a tanulók. A
10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a
célnyelv szabályrendszerére. Ugyanakkor egyre inkább képes arra, hogy szabályszerűségeket
felismerjen az idegen nyelvben. Nyelvhasználatában a megértés- és közlésképesség dominál,
a nyelvhelyesség még nem az erőssége. A legfontosabb nyelvtani struktúrák automatizálása
azonban elengedhetetlen.
A céloknak megfelelő legfontosabb tevékenységi formák

Arra kell törekednünk, hogy a 4. osztályban (vagy az első négy évfolyamon) domináló
mozgásos, manipulatív, szituatív tevékenységi formák fokozatosan bővüljenek olyanokkal,
amelyek egyre magasabb követelményeket támasztanak a gondolkodás terén. Nagyon
hasznosak és a nyelvi mellett az általános fejlesztési célokat is szolgálják a problémamegoldó,
a kvízjellegű, a kreativitást igénylő, a felfedeztető, és a komplex tevékenységeket elváró
feladatok, például megadott témában felmérés készítése, információ-keresés, projektkészítés.
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Új megközelítések

E korcsoport számára nagyon előnyös mind a témaközpontú, mind a tartalom alapú
nyelvtanítás. A témaközpontú megközelítés lényege, hogy egy, a korosztályt érdeklő téma
feldolgozása során több műveltségterület érinthető, a területnek legjobban megfelelő
változatos tevékenységi formákban, gazdag szókinccsel. Az egyes témák érthető, logikus
keretbe foglalják a tananyagot, és ezáltal megkönnyítik a megértést. Ugyanakkor mód nyílik
arra is, hogy a tanterv különböző komponenseit a tanuló integráltan, egy tantárgyon belül
lássa.
A tantárgyi tartalmak közvetítése idegen nyelven a leghatékonyabb módon veszi igénybe a
10–14 évesek szellemi energiáit, és a legnagyobb nyelvi haszonnal jár. Ennek többféle módja
lehetséges, ezek közül hazánkban léteznek több tárgyra kiterjedő két tannyelvű vagy csupán
egy-egy tárgyra vonatkozó, tartalom alapú programok. A tantárgyi tartalmon kívül a
tevékenység alapulhat irodalmi és kulturális tartalmú tananyagra is. A nyelvhasználat
mindhárom esetben reális szituációban, információszerzés céljából történik, ezzel is segítve a
megértést.
Autonóm tanulóvá válás

Az 5–8. évfolyam nyelvtanításának céljai között külön hangsúllyal kell megemlíteni a
nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozását. A tanulás tanulása, amely az
alaptantervben meghatározott egyik kiemelt fejlesztési terület, az 5–8. évfolyamokon egyre
változatosabb feladatokban jelenik meg. Célja elsősorban az, hogy a tanulókat egyre nagyobb
önállóság megszerzésére buzdítsa saját tanulásuk irányítása terén. Ezzel kapcsolatos elvárás,
hogy alakuljon ki bennük az önértékelés igénye és készsége, tudjanak és akarjanak élni
számukra sikeres tanulási technikák alkalmazásával. Legyenek képesek megfogalmazni
kérdéseket, meglátni problémákat az idegen nyelv és az anyanyelv összehasonlítása során.
Használható nyelvtudás

A négy év során a tanulóknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű
használatáig, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi
hatások hasznosítását (anyanyelvi beszélővel való kommunikáció, a világháló használata, tvműsorok, filmek megértése, külföldi utazás során). A 8. osztály végére nyelvtudásuk eléri azt
a mérhető szintet, amelynek birtokában képesek ismert témakörökben idegen nyelven
információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni, és képesek az 5—8.
évfolyamokon megszerzett tudást a későbbiekben továbbfejleszteni.
Pedagógiai célok a 6. évfolyam végén

–
–
–
–
–

Felébreszteni a tanulóban az idegen nyelvek tanulása iránti igényt, valamint az
érdeklődést más népek élete és kultúrája iránt.
Merjen idegen nyelven beszélni (egyszerű mondatokban), és fokozatosan
növekedjen a bátorsága és önbizalma ezen a téren.
Tudjon bővülő szókinccsel információkat adni és kapni saját közvetlen
világáról.
Tudatosuljon benne az a tény, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is
kifejezheti magát.
Próbálja meg tanára segítségével felfedezni a számára legmegfelelőbb tanulási
módszert.

Pedagógiai célok a 8. évfolyam végén

–

A tanuló tudja használni a nyelvet egyszerű mondatokban, hétköznapi
kommunikációs helyzetekben.

366

– Kommunikációs célok:
A tanuló tudjon
o
jó ritmussal, kifejezően beszélni,
o
összehasonlításokat tenni, érzéseit és véleményét kifejezni,
o
információkat kikeresni,
o
utasításokat adni,
o
szerepjátékokban egyre önállóbban részt venni,
o
saját élményeiről beszélni.
– Együttműködési készség:
o
A tanulók vegyenek részt nyelvi játékokban, vetélkedőkben (tanórán kívüli
tevékenység).
– Önálló tanulási készség:
o
Tudjanak a tanulók rövidebb, egyszerűbb nyelvezetű szövegeket házi
olvasmányként feldolgozni.

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai
Az élő idegen nyelv műveltségterületen belül a NAT egy élő idegen nyelv kötelező oktatását
írja elő. Tehát a műveltségterület tantárgyán az adott iskolában, ill. tanulócsoportban tanított
idegen nyelvet értjük.
A Nemzeti Tankönyvkiadó által javasolt óraterv megfelel a NAT-nak, és kétféle
óraszámjavaslatot tartalmaz, melyet az alábbi táblázat mutat:
Évfolyamok
Angol nyelv
Összesen

5
3
3

6
3
3

7
3
3

8
3
3

Az intézményünkben az angol nyelv oktatása képességek szerinti csoportbontásban
történik a jobb képességű csoport esetén az alábbi javaslatok segítenek a differenciált
feldolgozáshoz.
Általános javaslataink:
– A javasolt témakörök részletesebb feldolgozása, különös tekintettel a
célnyelvi országgal való összehasonlításra, interkulurális tartalmak
bevonására.
– Időigényesebb tevékenységformák intenzívebb alkalmazása (pl. projektek,
dramatizálás).
– Egyes készségek intenzív és differenciáltabb fejlesztése (pl. hallásértés).
– Kiegészítő eszközök intenzívebb használata (nyelvi labor, internet, iskolai
könyvtár, videó).
– Szépirodalmi szövegek olvasása és feldolgozása.

A tanulók értékelése
Értékelés, osztályzás, teljesítménymérés
Az értékelés fogalomköre alapvetően háromfajta tevékenységet takar: a kvalitatív módon nem
definiálható, a személyiség egészére és a megtett fejlődési útra vonatkozó értékelést
(evaluation), az ötfokú skálán elhelyezhető érdemjegyekkel történő osztályzást (assessment),
illetve a tesztekkel való esetenkénti teljesítménymérést (testing). Ezt azért is fontos tisztázni,
mert iskolarendszerünkben értékelés alatt hagyományosan főként a jegyekkel való osztályzást
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értjük. Az élő idegen nyelv általános iskolai tanulásában viszont, amelyben alapvető szerepe a
motivációnak, az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van, és ahol a tanulás elsősorban
készség, és nem ismeretközpontú, az osztályzás, és az ezt ’megalapozó’ tesztelés nem lehet az
egyedüli formája az értékelésnek, hiszen sem az érdeklődés, sem a készség nem mérhető
érdemjegyekkel.
Az értékelés funkciója
Az értékelés legalapvetőbb funkciója: visszajelzést adni arról, hogy a tanuló az ismeretekkészségek elsajátításában, az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév
végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak és a szülőnek, hogy melyek az erős és gyenge
pontjai, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.
Ugyanakkor visszajelzés ez a tanárnak is arról, hogy tanítása mennyire volt hatékony. Az
értékelés nemcsak kívülről, a tanár vagy tantestület, esetleg külső vizsgabizottság felől
történhet. Az önértékelés a személyiségfejlődés fontos tényezője, önismeretre, önfegyelemre
nevel. A tanuló a saját munkáján kívül társai munkáját, teljesítményét is tanulja meg értékelni.
Az értékelés tartalma
Az értékelésnek mindig előre tisztázott kritériumrendszer alapján kell történnie, hogy a
szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. A tanulóknak ezt a
kritériumrendszert előzetesen ismerniük kell, legyenek tisztában azzal, mit várnak el tőlük az
egyes érdemjegyekért. Az eredmény kommentálása, akár százalékokban, akár
osztályzatokban kerül kifejezésre, nem párosulhat megbélyegzéssel.
Az értékelés, ellenőrzés valamilyen fajtájára minden tanórán sort kell kerítenünk. Fontos,
hogy a számonkérés, tudásellenőrzés bármely formáját előzze meg tájékoztatás arról, hogy ez
milyen anyagrész tudását kéri számon. Helyes, ha ennek során olyan feladatformákat vagy
tevékenységeket kérünk számon, amilyenekkel a tanuló már találkozhatott a tanórákon vagy
házi feladatokban. Az is fontos, hogy adjunk módot mind szóbeli, mind írásbeli
számonkérésre.
Az értékelés módjai
Általában kimondhatjuk, hogy az ellenőrzés, számonkérés módjai ugyanolyan változatosak
legyenek, mint az egyéb tanórai tevékenységek. Kerülni kell a l’art pour l’art, csakis az
ellenőrzés kedvéért végzett feladatokat. Ahol csak lehet, megfelelő szituációkban,
kommunikációs helyzetekben (például nyelvi játékok, társasjátékok kapcsán) kell számot adni
a tanulónak a tanultak elsajátításáról. Kreatív írásbeli munkák, mint például fogalmazások
ellenőrzése történhet úgy is, hogy a tanulók egymás munkáját elolvassák és véleményezik. Ez
nem zárja ki azt, hogy a tanár beszedje és egyenként véleményezze a munkákat, azonban
nagymértékben növeli a tanuló felelősségérzetét, ha ’tanári’ feladatot bíznak rá.
Az értékelés-ellenőrzés történhet szóban és írásban. A szóbeli ellenőrzés legyen folyamatos, a
követelményeknek és a tevékenységeknek megfelelő, de ne adjunk minden értékeléskor
érdemjegyet. Írásbeli ellenőrzéshez a fent említett feladattípusokon túl javasoljuk
évfolyamonként 3 nagydolgozat és 3 egyéb jellegű dolgozat íratását. A nagydolgozatok
javasolt témái:
– kérdések megválaszolása, igaz–hamis állítások kiválasztása
– nyelvtani és kommunikatív kiegészítések (gap-filling)
– rövid leírások, jellemzések
– szövegértés ellenőrzése hallott vagy olvasott szöveg alapján,
– fogalmazás a tanult témakörök alapján szótár segítségével
– képleírás
Az értékelés szerepe az autonóm tanulóvá válás folyamatában
Az értékelés korszerű felfogása egyben lépés az autonóm tanulóvá nevelés felé is. A
tanulónak már iskolás évei kezdetén joga van tudni arról, hogy mi a tananyag, amit el kell
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sajátítania, azt milyen részletességgel kell tudnia, hol nézhet utána még ismereteknek, és
milyen teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy jó jegyet kapjon. Az ily módon a saját
tanulásába belelátó tanuló jobban magáénak érzi a tanulást és saját haladását. Ezáltal fejlődik
realitásérzéke, egészséges kritikai érzéke, felelősségérzete saját előmeneteléért. A tanulás így
előbb-utóbb belülről jövő igény lesz számára.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények
és tárgyi feltételek
A legfontosabb tárgyi feltétel a külön idegen nyelvi tanterem, ahol minden az idegen nyelvi
környezetet idézi és a nyelvtanulást segíti.
Fontos szempontok, hogy legyen:
– elég szabad hely a mozgásra (pl. szituációs játékok, körjátékok, sorversenyek,
párkeresés, osztálytermi felmérés készítése),
– mesesarok: körbeülésre alkalmas terület szőnyeggel,
– mozdítható asztalok és székek (hogy az óra jellegének megfelelően
átrendezhető legyen a tanterem),
– nagyméretű tábla (színes krétákkal vagy tollakkal),
– írásvetítő, diavetítő, sötétítő függöny,
– poszterek, képsorozat, (pl. ábécé, állatok, számok, mondókák), térképek
– a gyerekek idegen nyelvi aktuális munkái, projektjei a falon,
– idegen nyelvi kiskönyvtár (lehetőség az iskolai és az otthoni olvasásra,
felszerelve nagyalakú mesekönyvekkel, képeskönyvekkel, dalos és mondókás
kötetekkel, szintezett olvasmányokkal, képes szótárakkal, informatív
kiskönyvekkel, gyerekeknek szóló folyóiratokkal stb.),
– szókártyák, képkártyák, (idegen nyelvi) társasjátékok, akár több
játszócsoportnak megfelelő mennyiségben,
– jó minőségű, számlálóval ellátott, nyelvtanításra alkalmas magnó (üres és
műsoros kazettákkal), felvételre alkalmas mikrofon, tv és videolejátszó
(videokazettákkal), esetleg CD-lejátszó és számítógép (megfelelő
szoftverekkel).
Személyi feltételek
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem ismeretátadás) áll a tanítás
középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes
alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani
apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő
eszközök alkalmazása).
A nyelvtanítás során a tanár épít a többi tantárgyban megszerzett ismeretekre és készségekre,
követelmény tehát, hogy nagy vonalakban ismerje a többi tantárgy követelményeit és
tartalmait.
Elengedhetetlen, hogy a nyelvtanár korszerű nyelvtudással rendelkezzen, és ez speciális
kihívást jelent számára (pl. az adott nyelv szókincsének folyamatos változása miatt).
Egyéb taneszközök
– hang- és videokazetták
– magnó, videolejátszó, tv
– CD-lejátszó, néhány CD-lemez, multimédiás anyagok
– szemléltető képek, nyelvtani táblázatok
– a célnyelvi országok térképe
– közepes nagyságú szótárak
– nagyméretű szótárak
– tanári kézikönyvek, szakmódszertani könyvek és egyéb szakkönyvek
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–
–
–
–
–
–

országismereti könyvek, prospektusok, étlapok, egyéb autentikus anyagok
mesék, gyermekirodalmi alkotások
írásvetítő és fóliák
folyóiratok
nyelvi laboratórium hangkazettákkal
- számítógépek és számítógépes nyelvi programok

A tankönyvek kiválasztásának elvei
A tankönyv egyike azon eszközöknek, amelyek jelentős szerepet játszanak abban, hogyan
tanítsunk idegen nyelveket. Az elmúlt két évtizedben hihetetlen változásokon ment keresztül a
hazai nyelvkönyvpiac. A nyolcvanas évektől sorra jelentek meg a különböző magyar, illetve a
célnyelvi országban kiadott nyelvkönyvek és ezzel párhuzamosan fejlődött a módszertani
képzés is. A mai nyelvtanárok számára már a nyelvkönyvek teljes spektruma elérhető, de ez
nemcsak új lehetőségeket teremt a nyelvtanításban, hanem komoly dilemmát is okoz a
megfelelő tankönyv kiválasztásában. A tankönyv kiválasztásánál ügyeljünk arra is, hogy
olyan tananyagot válasszunk, amely figyelembe veszi a magyar myelvtanuló speciális
igényeit (pl. a progresszió üteme, kontinuitás), és hangsúlyt helyez az interkulturális
megközelítésre, különösképpen a magyar és a célnyelvi országok/kultúrák összehasonlítására.
A szakirodalom több olyan összefoglaló művet, kérdőívet és döntési mechanizmust ismer,
melyek segítenek a választásában. Az alábbi felsorolás – a teljesség igénye nélkül – részletezi
a tankönyvválasztás legfontosabb szempontjait. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani abban,
hogy a választás mind a tanár, mind a tanulók teljes megelégedését szolgálja, és közösen a
legnagyobb fejlődést érjék el a célnyelv tanításában és elsajátításában.
4–6. évfolyam
T Tevékenykedtetés
A Arányos tananyagelosztás
N Nyelvelsajátítás elősegítése
K Képességfejlesztés
Ö Ösztönzés
NY Nyitottság
V Változatos feladatok

7-8. évfolyam
Tantárgyközi kapcsolatok
Autentikus anyagok
NAT-kompatibilitás
Kommunikáció
Önállóság
Nyelvi tudatosság
Valóságos elemek

K
I
V
Á
L
A
SZ
T
Á
S

Készségfejlesztés
Integráció
Világos felépítés
Ábrák-képek
Lelkesítés
Alapok megteremtése
Szituációk
Témaközpontú tanítás
Általános iskolai háttértudásra támaszkodás
Sokszínűség

Kihívások
Interkulturális ismeretek
Választék
Áttekinthetőség
Logikus felépítés
Alapok továbbfejlesztése
Szintnek megfelelés
Tanulási technikák
Ár–érték arány
Stratégiák tanítása

SZ
E
M
P
O
N
T
J

Személyiségfejlesztés
Extrák
Motiváció
Perszonalizáció
Olvasmányok
Nevelési célok megvalósítása
Taníthatóság
Játékosság

Szaktárgyi tudás
Együttműködés
Megismerés
Projektek
Olvasóvá nevelés
Narratív elemek
Tanuló- és tanárközpontúság
Jellemformálás
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Attitűdkialakítás
Ismétlődés

A
I

Aktiválás
Ismeretterjesztés

Tantárgyi tantervek
Célok és feladatok

Témakörök
Rövidítések:
Énkép
Hon
Eu
Ek
Körny
IK
T
TLE
Felnőtt
–
o

Énkép, önismeret
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat
Egyetemes kultúra
Környezeti nevelés
Információs és kommunikációs kultúra
tanulás
Testi és Lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Az én világom
személyi adatok, család, rokonok, jellemzés

–

o

Emberi kapcsolatok
barátok, családi ünnepek, ajándékozás, vendégség
ünnepek/ünneplés itthon és Angliában

Énkép

Szűkebb környezetünk
o
ház, lakás és részei, berendezési tárgyak, egy
angol/német ház, lakás

Énkép + Eu + Ek

–

Tágabb környezetünk
o
falu (kis)város, magyar és angol/német települések
jellegzetességei, Budapest–London/Berlin

Körny + Eu + Ek

–

Természeti környezetünk
o
tájak, növények, állatok, természet megóvása,
Magyarország és Anglia/Németország egy-egy jellemző
tájegysége

Hon + Eu

–

Időjárás
o
évszakok, égtájak, időjárás, magyar és angol/német
időjárás

Körny + Hon + Eu

–

Az iskola világa
o
iskolai tevékenységek, órarend, tantárgyak, iskolai
élet Angliában/Németországban

Körny + Hon + Eu

–

Egészség, betegség
o
gyakori betegségek, sérülések, egészséges életmód,
sportok

Énkép + T + Eu

–

–

o

Étkezés
ételek, konyhai eszközök, étkezési szokások,
jellegzetes

TLE
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Hon + Eu + TLE

ételek itthon és Angliában/Németországban)
–
o

Vásárlás
bevásárlás, üzletek, ajándékvásárlás

Felnőtt + T

–

Közlekedés
o
tömegközlekedés, útbaigazítás, közlekedési
szabályok, közlekedés sajátosságai
Angliában/Németországban

Felnőtt + Körny + Eu

–

o

Utazás
kirándulás, utazás külföldre, itthoni és külföldi
nevetességek

Felnőtt + Hon + Eu + Ek

–

Szórakozás, szabadidő
o
mozi, színház, televízió, múzeumok, olvasás, zene,
hobbik
–
o
–
o
–
o

IK + T + Fenőtt + Eu

A technika világa
számítógép, internet, híres találmányok, feltalálók

T + IK + Hon + Eu + Ek

Kulturális értékek
híres történelmi alakok, tudósok, események

T + Hon + Eu + Ek

A munka világa
foglalkozások, jövőbeni tervek, nyelvtanulás

Felnőtt + Énkép + IK

Tartalmak

ANGOL NYELV 5–8. évfolyam
1. A 6. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér
betűvel
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Köszönés

Elköszönés

Bemutatkozás, bemutatás

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi! Praised be aur Lord Jesus
Christ
How do you do?
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/Let me
introduce myself.
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Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi! Forever Amen
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Hello.
Hi!
Nice to meet you. Pleased to
meet you.

Köszönet és arra reagálás

Érdeklődés mások hogyléte
felől

Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your
help.
How are you feeling today?
What’s the matter?

Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.
Do nat mention it!
Fine/OK/Right. Much better,
thanks

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Tetszés, nem tetszés

Bocsánatkérés
Jókívánságok

Akarat, kívánság
Véleménykérés, és arra
reagálás
Egyetértés, egyet nem értés

Kezdeményezés és válasz
Do you like it?
Do you like swimming?
What do you think of the new
teacher?
Sorry. I am sorry.
Merry Christmas, Happy
New Year, Happy Birthday,
Cheers, Congratulations,
Many happy returns of the
day, All the best
Would you like a cake?
What do you think? How do
you like it?
Do you agree? What’s your
opinion? How do you feel
about it?

Yes, I do. No, I don’t. I don’t
like it.
He looks nice.
That’s all right.
Thank you, the same to you.
Cheers.

I’d like an ice-cream.
I think he’s right, I am
afraid he is wrong, All right.
OK.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Dolgok, személyek
megnevezése
Információkérés,
információadás

Tudás, nemtudás

Kezdeményezés és válasz
What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
Where is he? What is she
doing?
Did you see him? How do
you make an omelette? Can
you tell me the way to the
station, please?
Where is she?
Where does he live?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/Is it used for…?
He is in the kitchen.
She is sleeping.
Yes, I did. You take two eggs
and some milk and flour.
Take the second turning on
the right.
I don’t know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kérés

Kezdeményezés és válasz
Could you give me a pen?
Would you have a stamp by
any chance?
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Yes, here you are.

Szándék
Javaslat
Meghívás
Kínálás

FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Kezdeményezés és válasz
Why don’t we read it
together?
Let’s go tu the cinema.
Can we meet at six? Are you
free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
What would you like? Help
yourself! Have an orange.
Here you are.
Would you like…?

Jelenidejűség

Múltidejűség

Jövőidejűség

Birtoklás kifejezése

Good idea. I’d prefer to go to
the theatre. I’d rather not.
Yes, I’d love to… No, I am
afraid. I can’t. Yes, that
would be okay.
Yes, please. No, thank you. I
am sorry, I can’t.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present forms of verb I’m clever.
be
Are you strong? Yes, I
am.
I’m not hungry.
Present forms of there There are five books
is/there are
in my bag.
Present Simple
When do you get up?
I don’t drink milk.
Present Continuous Why is she crying?
I’m not listening. I’m
leaving.
Past Simple
And then she bought
me an ice-cream.
Why didn’t you come
yesterday?
Going to
What are you going
to do on Sunday?
Imperatives
Sit down! Don’t stand
up!
Possessive adjectives my book, your pet,
his/her name
Present forms of have I’ve got two brothers.
got
I haven’t got a dog.
Have you got a
budgie? Yes, I have.
Past forms of have
I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
Genitive ’s
Kate’s
brotherWhose?
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Fogalomkörök
Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Időpont

Gyakoriság

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Where?
Here, there, left, right
In, on, under
Prepositions
Opposite, next to,
Prepositional
between…
Phrases, Adverbs
When? In the
morning, in the
afternoon, at night
What time is it? It’s 9
o’clock.
Monday, Tuesday…
January, February…
How often?
Yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next week,
in 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday.
When? What time?
In the morning, at
night. What is the
time? It’s quarter to
eight.
Always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day
Singular/plural forms How many cats are
of nouns
there in the picture?
Cardinal numbers 1– There are ten.
20
Ordinal numbers
First, second…
Irregular plurals
Children, people,
men, women…
Countable and
How many CDs have
uncountable nouns
you got? How much
money have you got?
I have got a lot
of/little money.
What’s it like?
It’s big, small,
beautiful, ugly,
What colour is it?
It’s red, blue, …
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Fogalomkörök

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Comparative and
Tom’s younger than
superlative of short
Sue. Mary is the
adjectives
prettiest girl.
Irregular
Good, better, the best
comparative and
Bad, worse, the
superlative forms of worst.
adjectives
Linking words
And/or/but
Because
Demonstrative
This/that/these/those
Pronouns
Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we,
they
Me, him, them…
A, an, the
Articles
Indefinite Pronouns Somebody, anybody,
nobody, everybody
Some+plural noun
There are some
pencils in the bag.
Any+plural noun
Have you got any
sisters? I haven’t got
any matchboxes.
Some + irregular
There is some water
noun
in the vase.
Any + singular noun There isn’t any juice
in my glass.

2. A 8. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér
betűvel
A 8. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: álló, kövér
betűvel
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Köszönés

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Hello Tom
Hello, how are you?
Hi! Praised be our Lord Jesus
Christ!
How do you do?
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Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi! Forever Amen

Szándék
Elköszönés

Bemutatkozás, bemutatás

Köszönet és arra reagálás

Érdeklődés mások hogyléte
felől
Megszólítás személyes
levélben

Kezdeményezés és válasz
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Give me a ring some time.
Have a good trip. Keep in
touch.
My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/Let me introduce
myself.
Let me introduce you to
Rosy.
Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your
help.
How are you feeling today?
What’s the matter?
Dear John,

Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Thank you, I will. Okay,
bye.
Hello.
Hi!
Nice to meet you. Pleased to
meet you.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.
My pleasure.
Do not mention it.
I’m not very well.
Fine/OK/All right

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Tetszés, nem tetszés

Bocsánatkérés
Jókívánságok

Akarat, kívánság
Véleménykérés, és arra
reagálás
Egyetértés, egyet nem értés

Kezdeményezés és válasz
Do you like it?
Do you like swimming?
What do you think of the new
teacher?
Sorry. I am sorry. I beg your
pardon. Please, forgive me.
Merry Christmas, Happy
New Year, Happy Birthday,
Congratulations, Many
happy returns of the day, All
the best
Would you like a cake?
What do you think? How do
you like it?
Do you agree? What’s your
opinion? How do you feel
about it?
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Yes, I do. No, I don’t. I don’t
like it.
He looks nice.
Never mind. No problem.
It doesn’t matter.
Thank you, the same to you.
Cheers.

I’d like an ice-cream.
I think it is difficult, I don’t
like it. I think it’s far
enough.
I think he’s right, I am
afraid he is wrong, All right.
OK.
I don’t agree.

Szándék
Elbúcsúzás levélben
Képesség
Szükségesség

Kötelezettség
Ígéret
Szándék, kívánság
Dicséret, kritika

Kezdeményezés és válasz
Best wishes, I am looking
forward to hearing from
you soon.
Can you speak French? Are
you able to ride a horse?
People must sleep
sometimes. Do we have to
wear this uniform? Is that
necessarily so?
When do we have to leave?
Will you come and meet me
at the station?
What would you like to do?
Would you like to have a
rest?
It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

I can understand French. I
am unable to ride a horse.

Right now.
Don’t worry, I will.
I promise…
I’d like to see that film.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Dolgok, személyek
megnevezése
Információkérés,
információadás

Kezdeményezés és válasz
What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
Where is he? What is she
doing?

Did you see him? How do
you make an omelette? Can
you tell me the way to the
station, please?
Tudás, nemtudás
Where is she?
Where does he live?
Do you know where he
lives?
Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will
come? How do you think
she is?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/Is it used for…?
He is in the kitchen.
She is sleeping.
Yes, I did. You take two eggs
and some milk and flour.
Take the second turning on
the right.
I don’t know.
I have no idea.
They will probably come.
She can’t be very old. She
must be 25.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kérés

Kezdeményezés és válasz
Could you give me a pen?
Would you have a stamp by
any chance? I’d like you
to…
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Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.

Szándék
Javaslat

Kezdeményezés és válasz
Why don’t we read it
together?
Let’s go to the cinema
tonight.
Can we meet at six? Are you
free on Tuesday? Would you
like to come to the cinema?
What would you like? Help
yourself! Have an orange.
Here you are. Would you
like another drink?

Meghívás
Kínálás

Good idea. I’d prefer to go to
the theatre. I’d rather not.
Yes, I’d love to… No, I am
afraid I can’t. Yes, that
would be okay.
Yes, please. No, thank you. I
am sorry, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok/Kommunikációs stratégiák
Szándék
Megértés biztosítása

Kezdeményezés és válasz

Visszakérdezés, ismétlés
kérés

Could you speak a little
more slowly, please? Sorry,
that was a bit too fast.
Sorry, I don’t understand.
Can you spell it for me?

Magyarázatkérés
Betűzés kérése
FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Did you say the castle?
Sorry, what did you say his
name was?

Jelenidejűség

Múltidejűség

Jövőidejűség

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present forms of verb I’m clever.
be
Are you strong? Yes, I
am.
I’m not hungry.
Present forms of there There are five books
is/there are
in my bag.
Present Simple
When do you get up?
I don’t drink milk.
Present Continuous Why is she crying?
I’m not listening. I’m
leaving.
Present Perfect
Have you done your
Simple
room? I haven’t
finished it yet.
Past Simple
And then she bought
Past continuous
me an ice-cream.
Why didn’t you come
yesterday? I was
reading.
Going to
What are you going
to do on Sunday?
Future with will
When will you be
fourteen?
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Fogalomkörök
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok, helymeghatározás

Időbeli viszonyok

Időpont

Gyakoriság

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Imperatives
Sit down! Don’t stand
up!
Possessive adjectives my book, your pet,
his/her name
Present forms of have I’ve got two brothers.
got
I haven’t got a dog.
Have you got a
budgie? Yes, I have.
Past forms of have
I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
Genitive ’s
Kate’s brother
Whose?
Of
The corner of the
Whose?
room
Have with will
I will have a Porshe
when I’m 20.
Where?
Here, there, left, right
In, on, under,
Prepositions
Opposite, next to,
Prepositional
between…
Phrases, Adverbs
On the left, here.
Picture location
Front of, behind,
inside, outside,
above, at the top of,
at the bottom of, on
the left hand side…
When? In the
morning, in the
afternoon, at night
What time is it? It’s 9
o’clock.
Monday, Tuesday…
January, February…
How often?
Yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next week,
in 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday.
When? What time?
In the morning, at
night. What is the
time? It’s quarter to
eight.
Always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day
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Fogalomkörök
Időtartam

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi viszonyok

Modalitás

Logikai viszonyok

Függő beszéd

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Adverbs of time with Already, yet,
Present Perfect
just
How long? + Past
How long were you
Simple
in hospital? For two
weeks.
Singular/plural forms How many cats are
of nouns
there in the picture?
Cardinal numbers 1– There are ten.
20
Irregular plurals
Children, people,
men, women…
Ordinal numbers
First, second…
Countable and
How many CDs have
you got? How much
uncountable nouns
money have you got?
I have got a lot
of/little money.
A cup of tea, a piece
of cake
All, both, none,
neither, each, every
What’s it like?
It’s big, small,
beautiful, ugly,
What colour is it?
Comparative and
It’s red, blue, …
superlative of short
Tom’s younger than
adjectives
Sue. Mary is the
Irregular
prettiest girl.
comparative and
Good, better, the best.
superlative forms of Bad, worse, the
adjectives
worst.
Should, shouldn’t,
What does it
can, could, must,
look/taste/sound/feel
needn’t, have to
like?
(past), mustn’t
Linking words
And/or/but
Because
Conditional 1
We’ll stay at home if
it rains.
Time clauses with
When dad comes
future meaning
home, he’ll be angry
with you.
Infinitive to express I’ve been to London
purpose
to visit the Queen.
Reported speech
He says he is tired.
with present
I don’t know where
reporting verb
he lives.
Tell him to stop it.
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Fogalomkörök
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Demonstrative
This/that/these/those
Pronouns
Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we,
they
Me, him, them…
A, an, the
Articles
Indefinite Pronouns Somebody, anybody,
nobody, everybody
Some+plural noun
There are some
pencils in the bag.
Any+plural noun
Have you got any
sisters? I haven’t got
any matchboxes.
Some + irregular
There is some water
noun
in the vase.
Any + singular noun There isn’t any juice
in my glass.
Myself…
Nominative and
Accusative of
Reflexive pronouns

Tanulói tevékenységek
Tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében
Az általunk leginkább javasolt tevékenységi formákat alapvetően meghatározzák az általános
iskolai nyelvtanulási-nyelvelsajátítási folyamat leírására vonatkozó általános alapelvek. Ezek
alapján leszögezhető, hogy az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat
célszerű alkalmazni, melyek segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott
kiemelt fejlesztési területek:
– a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd
megteremtése és megőrzése,
– a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,
– a gyerekek teljes személyiségének holisztikus fejlesztése,
– minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása,
– a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása,
– a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés,
– a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,
– az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,
– a tanulók sikerélményhez juttatása,
– autentikus anyagok, szövegek, gyermekirodalmi művek alkalmazása,
– játékosság – mint a gyerekek számára természetes közeg – megteremtése,
– megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,
– kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése,
– kooperatív munkaformák alkalmazása,
– kereszttantervi kötődések kiaknázása,
– integrált készségfejlesztés megvalósítása, a nyelvi szintnek megfelelő
sorrendben,
– interkulturális ismeretek, a célnyelvi kultúra, illetve a nemzeti szokások és
értékek összehasonlítása és értékelése,
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–
–
–

életszerű kommunikatív szituációk teremtése, a természetes interakciók
hangsúlyozása,
az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés
céljából,
tanulási technikák és stratégiák elsajátítása, autonóm nyelvtanulóvá válás.

Tevékenységi formák és kulcskompetenciák
A pedagógus célja a fenti alapelvek figyelembevétele a tevékenységi formák
megválasztásakor. A következő változatos, érdekes, (a célnyelvet anyanyelvként beszélő
gyerekek számára is) értelmes – kihívást és élményt jelentő – tevékenységi formákat
javasoljuk a nyelvelsajátítás fázisában a 4–5–6. évfolyamokon.
Minden tevékenység után zárójelben megtalálható a hozzá tartozó kulcskompetencia a
következő rövidítések szerint: kommunikatív (k), narratív (n), döntési (d), szabálykövető
(szk), lényegkiemelő (lk), életvezetési (é), együttműködési (egy), problémamegoldó (p),
kritikai (kr), komplex információk kezelésével kapcsolatos (i).
– TPR (instrukciók követése mozgással)
(szk, egy)
– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő,
egyszerű, mozgással kísért dalok)
(k, egy)
– Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és
előadási mód) (n, i)
– Mondókázás (hagyományos, népi mondókák, illetve
modern jazz chantok)
(k, egy)
– Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós,
emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces, / mozgásos, mutogatós,
táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus,
fantázia, szerepjáték, ügyességi, / labdajátékok,
társasjátékok, dominó, kártyajátékok)
(egy, k, é, i)
– Manipulatív,
kreatív,
alkotói
tevékenységek,
projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, ragasztás,
papírhajtogatás, kollázs, plakátkészítés, gyurmázás,
agyagozás,
képeslap-,
meghívókészítés,
modell-,
makettkészítés)
(p, d, szk, é)
– Mozgásos tevékenységek (tornázás, sorversenyek, kidobós,
ugróköteles, fogócska)
(egy, szk)
– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós,
megfigyelős, méricskélős feladatok, pl. lebeg-e vagy
elsüllyed, melyik mekkora, nehezebb, hosszabb, gyorsabb,
hogyan változik valami: milyen színű, méretű, formájú,
állagú volt és lett)
(szk, é, i, kr)
– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus
játékok, információhiányon és/vagy véleménykülönbségen
alapuló feladatok)
(k, é, egy, i)
A 7–8. évfolyamokon a nyelvelsajátítással szemben már előtérbe kerül a tudatosabb
nyelvtanulás. Ez nem jelenti azt, hogy a fent felsorolt tevékenységi formák mindegyike
eltűnne, hiszen amelyik feladattípusnak az adott életkorban megvan a létjogosultsága, az
továbbra is megmarad, csak egy magasabb nyelvi szinten valósul meg. A tanulók nyelvi
szintjének emelkedésével a kommunikatív tevékenységek lehetőségei megsokszorozódnak, és
lehetőség nyílik bonyolultabb szituációs játékok, szimulációk létrehozására, ahol az integrált
készségfejlesztésen túl a NAT-ban előírt kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák is
hangsúlyt kapnak.
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Ugyanígy a csoportban végzett kooperatív projektmunkák is nyelvileg nagyobb kihívás
elé állítják a tanulókat, segítve képességeik, készségeik, kompetenciák fejlődését, miközben
valós problémákat oldanak meg és értékes, változatos eredményeket, produktumokat hoznak
létre. Ugyanakkor természetesen a játékoknak is van szerepe, csak a játék formái, típusai és
módjai változnak meg. A mozgásos, tevékenykedtetős játékok helyét átveszik a logikus
gondolkodást, problémamegoldást igénylő, kognitív kihívást jelentő játékok, ahol nagyobb
szerep jut a célnyelvnek is. Továbbra is népszerűek a kreativitást igénylő,
emlékezőképességet fejlesztő, csoportos és egyéni feladatok. A gyermekirodalmi művekkel
kapcsolatos tevékenységi formák azonban jelentősen átalakulnak, a mesék helyett előtérbe
kerül hosszabb történetek feldolgozása, és az éneklés, körjáték, mondókázás helyét átveszi az
értő versolvasás, zenehallgatás és a popkultúra dalainak közös órai feldolgozása.
A továbbiakban felsorolunk néhány, a nyelvoktatásban használt, jellemző tevékenységi
formát. Nem csoportosítjuk őket nyelvi készségek szerint, hiszen kivétel nélkül mind legalább
két nyelvi készséget integráltan fejleszt. Például az interjúkészítés, szerepjáték,
történetmesélés egyszerre fejleszti mind a szóbeli, mind a hallás utáni értés készségét, míg
egy reklámszöveg írása vagy képek alapján történet alkotása az íráskészség fejlesztésén kívül
maga után vonja az olvasás, a beszéd és ezek értésének fejlődését is.
Szövegfeldolgozás szóban és írásban (dal, vers, történet, párbeszéd, tankönyvi szöveg):
– igaz/hamis állítások elbírálása
(d, kr)
– ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
(p, lk)
– hiányzó részek (szavak, mondatok, sorvégek, rímek)
kitöltése
(p, i)
– átalakítás (helyszín, szereplők, esetleg a történet végének
megváltoztatása)
(n, kr)
– átírás (adott műfaji szempontok alapján)
(d, p)
– sorrendbe rendezés (sorok, szerepek, mondatok,
félmondatok, bekezdések szerint)
(d, i)
– párosítás
(címet,
képet,
szereplőt
bekezdéssel,
szövegrésszel vagy mondattal)
(d, i)
– csoportosítás (versszakonként, szereplőnként)
(d, i)
– szerepjáték, színpadi előadás
(k, egy)
– véleménynyilvánítás (preferenciák, tetszés/nem tetszés
indoklással)
(kr, lk)
– interjúkészítés (az íróval, az előadóval, a szereplőkkel)
(k, i)
– levélírás (az írónak, az előadónak, a szereplőknek)
(é, n)
– naplóírás (egy szereplő szemszögéből)
(n, é)
– párbeszéddé formálás
(k, i)
– önéletrajzírás (az iró, az előadó, a szereplők nevében)
(i, é)
– memorizálás
(lk, i)
– információ kikeresése
(i, lk)
– fordítási feladat (műfordítás)
(n, szk)
Projektmunka (a teljes folyamat az előkészítéstől a tervezésen át a bemutatásig tart)
A feladat témája igazodjon a tanulók érdeklődési köréhez és a NAT-ban megfogalmazott
témakörökhöz (egészséges életmód, környezetvédelem, régi korok emlékei, hazánk és
Európa, tudományos/technikai újdonságok stb.):
– poszterbemutató, hirdetőtábla készítése
(n, egy)
– színpadi előadás rendezése
(n, k)
– kézikönyv készítése
(i, lk)
– brosúra, prospektus készítése
(i, lk)
– videofelvétel készítése
(egy, n)
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– fotókiállítás szervezése
– rádióprogram, tévé-műsor készítése
– sajtótájékoztató tartása
– divatbemutató létrehozása
– étlap összeállítása
– iskolaújság szerkesztése
– iskolai ünnepély szervezése
– diáklevelezés szervezése
– fax, e-mail, képeslap, hivatalos és személyes üzenetek írása
– tanulmányi kirándulás szervezése
– vitaműsor rendezése, vendégelőadó meghívása
– kutatómunka szervezése, kérdőív összeállítása, kitöltése és
adatelemzés
– nyelvi klub létrehozása

(é, lk)
(i, é)
(n, k)
(kr, é)
(é, lk)
(i, n)
(d, egy)
(k, egy)
(é, k)
(i, egy)
(kr, szk)
(szk, i)
(k, egy)

Játékok (közösségépítő, kommunikatív, probémamegoldó, logikai, verseny jellegű, nyelvi,
kihívást tartalmazó, humoros, bemelegítő, energetizáló feladatok):
– „Most mutasd meg!”
(k, p)
– Tabu játék
(k, lk)
– Kakukktojás
(p, d)
– Rejtvények, feladványok
(p, i)
– Kvíz
(d, i)
– Műveltségi vetélkedő
(i, d)
– Barkochba
(lk, k)
– Árverés
(szk, kr)
– „Hol járunk?”
(n, p)
– Szinkronizálás
(n, egy)
– Paródia
(kr, k)
– Szó-lánc, szó-póker
(szk, egy)
– Scrabble
(i, p)
– „Találd ki a történetem!”
(é, n)
– „Keresd a különbségeket!”
(lk, p)
– Alibi játék
(é, n)
– Pletykajáték
(k, n)
– Jóslás, jövendölés
(é, n)
Tevékenységi formák és tartalmak
A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A
tartalom kiválasztásánál fontos szempont a „learning by doing” elvének megvalósítása, amely
azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés,
szituáció, érzékelés) tanul.
Általánosan elmondható, hogy 11 éves kortól fokozatosan belépnek a fogalmi
gondolkodáshoz kapcsolódó tevékenységi formák (analízis, szintézis, lényegkiemelés, logikai
következtetés, elvonatkoztatás). Fő irányelvként rögzíthetjük, hogy a célnyelv megfelelő
kontextusba helyezése elengedhetetlen a valós kommunikáció és ismeretszerzés
szempontjából. Ez legsikeresebben úgy valósítható meg, ha a tartalmakat más tantárgyi
területek segítségével, a hazai/célnyelvi kultúra felhasználásával és gyermekirodalmi művek
bevonásával választjuk meg.
Ajánlásunk szerint az elsődleges tartalmak közé kell tartozzanak: a gyermekirodalmi elemek
(mondókák, chantok, dalok, mesék, kiszámolók, játékok, gyermekversek, nyelvtörők) mindig
a gyerekek életkori sajátosságainak és érdeklődési körének megfelelően. A mesék
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megválasztásakor meghatározó a mese hossza, témája, komplexitása, a szereplők száma, az
ismétlődés gyakorisága, illetve a választott feldolgozási forma. A dalok esetében fontos a
megfelelő hangmagasság és hangterjedelem is, míg a mondókák kiválasztásánál elsődlegesek
a formai és kulturális kritériumok.
Tevékenységformák és munkaformák
A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a
tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell
a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a
pedagógust.
Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi formákhoz
leginkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U” vagy félkör alakú ülésrendet,
mellyel a fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka végzésére
kiválóan alkalmas a két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok
alkalmazása.
Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka),
ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és
lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma
alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében,
melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van.
Egyéb javasolt tevékenységek, amennyiben heti 4 óra áll rendelkezésre
– drámajáték, drámafesztivál
– produktumokat előállító projektek, például poszterek, tanulók által készített
könyvecskék
– ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, programok (Halloween-party,
tökfaragó verseny, Valentin-napi versírás stb.)
– kiegészítő anyagok feldolgozása
– gyermekirodalmi művek olvasása és dramatizálása
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos utasításait
– legyen képes a pedagógusnak, a társaknak a hanghordozóknak a tananyaghoz
kapcsolódó szóbeli kéréseire, utasításaira cselekvéssel válaszolni
– értsen meg ismert és jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdést, közlést
– legyen képes a tudásszintjének és életkorának megfelelő gyermekirodalmi
alkotásokat (dal, vers, mese stb.) megérteni
– legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó szituációkból megérteni a beszélő
szándékát
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Beszédkészség
A tanuló
– legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
mondatokban válaszolni
– tudjon interakcióban részt venni, beszélgetést kezdeményezni, illetve választ
adni egyszerű mondatokban, a tanult minta alapján
– legyen képes kérdéseket megfogalmazni
– legyen képes a tanult gyermekirodalmi alkotásokat (versek, dalok, rövidebb
mesék) elmondani, reprodukálni
– legyen képes szituációs játékokban az adott szerepnek megfelelően részt venni
és kommunikálni
Olvasási készség
A tanuló
– legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövidebb
szöveget megérteni
– legyen képes a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből
fontos információt megtalálni
– legyen képes továbbfejleszteni az alapvető olvasási stratégiáit a gondolkodási
készségek felhasználásával (párosítás, kikövetkeztetés, összehasonlítás, sorba
rendezés stb.)
– legyen képes mind a hangos, mind az önálló (néma) olvasásra és az olvasottak
megértésére életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveg esetében
– alakítsa ki az önálló olvasás iránti igényt idegen nyelven is, érdeklődési
körének megfelelő egyszerűsített olvasmányok, mesék stb. olvasásán keresztül
Íráskészség
A tanuló
–
–

legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatok
viszonylag helyes leírására
legyen képes a tanult minta alapján egyszerű mondatok, rövid szövegek
megfogalmazására

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
– értse meg és kövesse a pedagógus idegen nyelvi óravezetését, utasításait és a
célnyelven megfogalmazott kéréseit
– jórészt ismert, nem túl hosszú szöveg lényegét értse meg a tanár előadásában,
illetve hanghordozókról
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből legyen képes
kiszűrni fontos információkat
– fejlesszen ki olyan stratégiát, amelynek segítségével ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott ismeretlen nyelvi elemek jelentését a
szövegkörnyezetből megértheti
– legyen képes nem túl hosszú, jórészt ismert elemekkel megfogalmazott
történetek megértésére
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Beszédkészség
A tanuló
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre legyen képes
válaszolni
– interakciókban legyen képes részt venni, interakciókat kezdeményezni, tovább
folytatni és lezárni
– a nyelvet legyen képes használni a legalapvetőbb beszédszándékoknak
megfelelően (tetszés, nem tetszés, kérés, javaslat, visszakérdezés, ismétlés
kérés, bocsánatkérés stb.)
– legyen képes többmondatos, összefüggő szöveget elmondani adott nyelvi
stimulus (kép, vázlat, minta stb.) alapján
– törekedjen a helyes, felismerhető, érthető kiejtés elsajátítására
Olvasási készség
A tanuló
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét legyen
képes megérteni, abból fontos információkat kiszűrni, az ismeretlen szavak
jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni
– legyen képes önállóan, néma olvasással, kis segítséggel (képek, szószedet,
stb.) egyszerű történetek elolvasására, megértésére
– fejlessze tovább az olvasási stratégiáit a fokozatosan fejlődő gondolkodási
képességei felhasználásával
– életkorának megfelelően legyen képes szótár használatára
– törekedjen önálló ismeretszerzésre a célnyelven olvasás útján, autentikus
olvasnivalók, és az internet felhasználásával
– fejlessze tovább a már kialakult igényét az önálló célnyelvi olvasásra
(gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek, megfelelő nehézségi szinten)

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat és
képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
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befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán fontos,
mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és
vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg
értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális
tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a
szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi kommunikáció
olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén
nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség,
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális
háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek
alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést
ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és
szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E
kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az
ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget.
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5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés
az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát.
Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a
magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
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tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire

Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége
épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez
akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi tanterve)
teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, fejleszti
a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul életmódjuk,
motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához,
megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a tanítás
nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása és
értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell figyelemmel
lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
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Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában)
a
tanulók
tevékenységeit,
önállóságát,
kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan alkalmazkodó
differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a szükséges tanári
segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen a
hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb
problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának
feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai
nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a tanulók
személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és e
tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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Tartalmak

ANGOL NYELV 5–8. évfolyam
1. A 6. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér
betűvel
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Köszönés

Elköszönés

Bemutatkozás, bemutatás

Köszönet és arra reagálás

Érdeklődés mások hogyléte
felől

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Hello Tom.
Hello, how are you?
Hi! Praised be aur Lord Jesus
Christ
How do you do?
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/Let me
introduce myself.
Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your
help.
How are you feeling today?
What’s the matter?

Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi! Forever Amen
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Hello.
Hi!
Nice to meet you. Pleased to
meet you.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.
Do nat mention it!
Fine/OK/Right. Much better,
thanks

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Tetszés, nem tetszés

Bocsánatkérés
Jókívánságok

Akarat, kívánság

Kezdeményezés és válasz
Do you like it?
Do you like swimming?
What do you think of the new
teacher?
Sorry. I am sorry.
Merry Christmas, Happy
New Year, Happy Birthday,
Cheers, Congratulations,
Many happy returns of the
day, All the best
Would you like a cake?

393

Yes, I do. No, I don’t. I don’t
like it.
He looks nice.
That’s all right.
Thank you, the same to you.
Cheers.

I’d like an ice-cream.

Szándék
Véleménykérés, és arra
reagálás
Egyetértés, egyet nem értés

Kezdeményezés és válasz
What do you think? How do
you like it?
Do you agree? What’s your
opinion? How do you feel
about it?

I think he’s right, I am
afraid he is wrong, All right.
OK.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Dolgok, személyek
megnevezése
Információkérés,
információadás

Tudás, nemtudás

Kezdeményezés és válasz
What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
Where is he? What is she
doing?
Did you see him? How do
you make an omelette? Can
you tell me the way to the
station, please?
Where is she?
Where does he live?

It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/Is it used for…?
He is in the kitchen.
She is sleeping.
Yes, I did. You take two eggs
and some milk and flour.
Take the second turning on
the right.
I don’t know.
I have no idea.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kérés
Javaslat
Meghívás
Kínálás

FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Kezdeményezés és válasz
Could you give me a pen?
Would you have a stamp by
any chance?
Why don’t we read it
together?
Let’s go tu the cinema.
Can we meet at six? Are you
free on Tuesday?
Let’s meet on Sunday.
What would you like? Help
yourself! Have an orange.
Here you are.
Would you like…?

Jelenidejűség

Yes, here you are.
Good idea. I’d prefer to go to
the theatre. I’d rather not.
Yes, I’d love to… No, I am
afraid. I can’t. Yes, that
would be okay.
Yes, please. No, thank you. I
am sorry, I can’t.

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present forms of verb I’m clever.
be
Are you strong? Yes, I
am.
I’m not hungry.
Present forms of there There are five books
is/there are
in my bag.
Present Simple
When do you get up?
I don’t drink milk.
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Fogalomkörök

Múltidejűség

Jövőidejűség

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok,
helymeghatározás

Időbeli viszonyok

Időpont

Gyakoriság

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present Continuous Why is she crying?
I’m not listening. I’m
leaving.
Past Simple
And then she bought
me an ice-cream.
Why didn’t you come
yesterday?
Going to
What are you going
to do on Sunday?
Imperatives
Sit down! Don’t stand
up!
Possessive adjectives my book, your pet,
his/her name
Present forms of have I’ve got two brothers.
got
I haven’t got a dog.
Have you got a
budgie? Yes, I have.
Past forms of have
I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
Genitive ’s
Kate’s
brotherWhose?
Where?
Here, there, left, right
In, on, under
Prepositions
Opposite, next to,
Prepositional
between…
Phrases, Adverbs
When? In the
morning, in the
afternoon, at night
What time is it? It’s 9
o’clock.
Monday, Tuesday…
January, February…
How often?
Yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next week,
in 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday.
When? What time?
In the morning, at
night. What is the
time? It’s quarter to
eight.
Always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day
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Fogalomkörök
Mennyiségi
viszonyok

Minőségi viszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Singular/plural forms How many cats are
of nouns
there in the picture?
Cardinal numbers 1– There are ten.
20
Ordinal numbers
First, second…
Irregular plurals
Children, people,
men, women…
Countable and
How many CDs have
uncountable nouns
you got? How much
money have you got?
I have got a lot
of/little money.
What’s it like?
It’s big, small,
beautiful, ugly,
What colour is it?
It’s red, blue, …
Comparative and
Tom’s younger than
superlative of short
Sue. Mary is the
adjectives
prettiest girl.
Irregular
Good, better, the best
comparative and
Bad, worse, the
superlative forms of worst.
adjectives
Linking words
And/or/but
Because
Demonstrative
This/that/these/those
Pronouns
Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we,
they
Me, him, them…
A, an, the
Articles
Indefinite Pronouns Somebody, anybody,
nobody, everybody
Some+plural noun
There are some
pencils in the bag.
Any+plural noun
Have you got any
sisters? I haven’t got
any matchboxes.
Some + irregular
There is some water
noun
in the vase.
Any + singular noun There isn’t any juice
in my glass.

2. A 8. évfolyam végéig
A 4. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt betűvel
A 6. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: dőlt és kövér
betűvel
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A 8. évfolyam végéig elsajátítandó kommunikációs szándékok és fogalomkörök: álló, kövér
betűvel
KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Szándék
Köszönés

Elköszönés

Bemutatkozás, bemutatás

Köszönet és arra reagálás

Érdeklődés mások hogyléte
felől
Megszólítás személyes
levélben

Kezdeményezés és válasz
Good morning.
Hello Tom
Hello, how are you?
Hi! Praised be our Lord Jesus
Christ!
How do you do?
Goodbye.
Bye-bye!
See you later.
Good night.
Take care.
Give me a ring some time.
Have a good trip. Keep in
touch.
My name is…
Have you met Jane?
May I/Can I/Let me introduce
myself.
Let me introduce you to
Rosy.
Thanks.
Thank you very much.
Thanks a lot.
It’s very kind of you.
I’d like to thank you for your
help.
How are you feeling today?
What’s the matter?
Dear John,

Good morning.
Hello Mary.
Very well, thank you. And
how about you?
Hi! Forever Amen
Goodbye.
Bye!
Good night.
Thanks. Bye!
Thank you, I will. Okay,
bye.
Hello.
Hi!
Nice to meet you. Pleased to
meet you.
Not at all.
You are welcome.
No problem.
That’s all right.
My pleasure.
Do not mention it.
I’m not very well.
Fine/OK/All right

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Szándék
Tetszés, nem tetszés

Bocsánatkérés

Kezdeményezés és válasz
Do you like it?
Do you like swimming?
What do you think of the new
teacher?
Sorry. I am sorry. I beg your
pardon. Please, forgive me.
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Yes, I do. No, I don’t. I don’t
like it.
He looks nice.
Never mind. No problem.
It doesn’t matter.

Szándék
Jókívánságok

Akarat, kívánság
Véleménykérés, és arra
reagálás

Kezdeményezés és válasz
Merry Christmas, Happy
New Year, Happy Birthday,
Congratulations, Many
happy returns of the day, All
the best
Would you like a cake?
What do you think? How do
you like it?

Egyetértés, egyet nem értés

Do you agree? What’s your
opinion? How do you feel
about it?

Elbúcsúzás levélben

Best wishes, I am looking
forward to hearing from
you soon.
Can you speak French? Are
you able to ride a horse?
People must sleep
sometimes. Do we have to
wear this uniform? Is that
necessarily so?
When do we have to leave?
Will you come and meet me
at the station?
What would you like to do?
Would you like to have a
rest?
It’s great. It’s a good idea.
I’m not so keen on it. It’s
boring.

Képesség
Szükségesség

Kötelezettség
Ígéret
Szándék, kívánság
Dicséret, kritika

Thank you, the same to you.
Cheers.

I’d like an ice-cream.
I think it is difficult, I don’t
like it. I think it’s far
enough.
I think he’s right, I am
afraid he is wrong, All right.
OK.
I don’t agree.

I can understand French. I
am unable to ride a horse.

Right now.
Don’t worry, I will.
I promise…
I’d like to see that film.

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Szándék
Dolgok, személyek
megnevezése
Információkérés,
információadás

Tudás, nemtudás

Kezdeményezés és válasz
What is it?
What’s it in English?
What does that mean?
Where is he? What is she
doing?
Did you see him? How do
you make an omelette? Can
you tell me the way to the
station, please?
Where is she?
Where does he live?
Do you know where he
lives?
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It’s…/ That’s…/ It’s a kind
of…/Is it used for…?
He is in the kitchen.
She is sleeping.
Yes, I did. You take two eggs
and some milk and flour.
Take the second turning on
the right.
I don’t know.
I have no idea.

Szándék
Kezdeményezés és válasz
Bizonyosság, bizonytalanság Do you think they will
come? How do you think
she is?

They will probably come.
She can’t be very old. She
must be 25.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Szándék
Kérés

Javaslat

Meghívás
Kínálás

Kezdeményezés és válasz
Could you give me a pen?
Would you have a stamp by
any chance? I’d like you
to…
Why don’t we read it
together?
Let’s go to the cinema
tonight.
Can we meet at six? Are you
free on Tuesday? Would you
like to come to the cinema?
What would you like? Help
yourself! Have an orange.
Here you are. Would you
like another drink?

Yes, sure. Yes, of course.
I’m afraid I can’t.
Good idea. I’d prefer to go to
the theatre. I’d rather not.
Yes, I’d love to… No, I am
afraid I can’t. Yes, that
would be okay.
Yes, please. No, thank you. I
am sorry, I can’t.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok/Kommunikációs stratégiák
Szándék
Megértés biztosítása

Kezdeményezés és válasz

Visszakérdezés, ismétlés
kérés

Could you speak a little
more slowly, please? Sorry,
that was a bit too fast.
Sorry, I don’t understand.
Can you spell it for me?

Magyarázatkérés
Betűzés kérése

Did you say the castle?
Sorry, what did you say his
name was?
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FOGALOMKÖRÖK
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

Jelenidejűség

Múltidejűség

Jövőidejűség

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Irányok, helymeghatározás

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Present forms of verb I’m clever.
be
Are you strong? Yes, I
am.
I’m not hungry.
Present forms of there There are five books
is/there are
in my bag.
Present Simple
When do you get up?
I don’t drink milk.
Present Continuous Why is she crying?
I’m not listening. I’m
leaving.
Present Perfect
Have you done your
Simple
room? I haven’t
finished it yet.
Past Simple
And then she bought
Past continuous
me an ice-cream.
Why didn’t you come
yesterday? I was
reading.
Going to
What are you going
to do on Sunday?
Future with will
When will you be
fourteen?
Imperatives
Sit down! Don’t stand
up!
Possessive adjectives my book, your pet,
his/her name
Present forms of have I’ve got two brothers.
got
I haven’t got a dog.
Have you got a
budgie? Yes, I have.
Past forms of have
I didn’t have many
friends in the
kindergarten.
Genitive ’s
Kate’s brother
Whose?
Of
The corner of the
Whose?
room
Have with will
I will have a Porshe
when I’m 20.
Where?
Here, there, left, right
In, on, under,
Prepositions
Opposite, next to,
Prepositional
between…
Phrases, Adverbs
On the left, here.
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Fogalomkörök

Időbeli viszonyok

Időpont

Gyakoriság

Időtartam

Mennyiségi
viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
Picture location
Front of, behind,
inside, outside,
above, at the top of,
at the bottom of, on
the left hand side…
When? In the
morning, in the
afternoon, at night
What time is it? It’s 9
o’clock.
Monday, Tuesday…
January, February…
How often?
Yesterday, last week,
two years ago,
tomorrow, next week,
in 1997, in July, at 5
o’clock, on Monday.
When? What time?
In the morning, at
night. What is the
time? It’s quarter to
eight.
Always, often,
sometimes, never,
once/twice a week,
every day
Adverbs of time with Already, yet,
Present Perfect
just
How long? + Past
How long were you
Simple
in hospital? For two
weeks.
Singular/plural forms How many cats are
of nouns
there in the picture?
Cardinal numbers 1– There are ten.
20
Irregular plurals
Children, people,
men, women…
Ordinal numbers
First, second…
How many CDs have
Countable and
you got? How much
uncountable nouns
money have you got?
I have got a lot
of/little money.
A cup of tea, a piece
of cake
All, both, none,
neither, each, every
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Fogalomkörök
Minőségi viszonyok

Modalitás

Logikai viszonyok

Függő beszéd

Szövegösszetartó
eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezései
What’s it like?
It’s big, small,
beautiful, ugly,
What colour is it?
Comparative and
It’s red, blue, …
superlative of short
Tom’s younger than
adjectives
Sue. Mary is the
Irregular
prettiest girl.
comparative and
Good, better, the best.
superlative forms of Bad, worse, the
adjectives
worst.
Should, shouldn’t,
What does it
can, could, must,
look/taste/sound/feel
needn’t, have to
like?
(past), mustn’t
Linking words
And/or/but
Because
Conditional 1
We’ll stay at home if
it rains.
Time clauses with
When dad comes
future meaning
home, he’ll be angry
with you.
Infinitive to express I’ve been to London
purpose
to visit the Queen.
Reported speech
He says he is tired.
with present
I don’t know where
reporting verb
he lives.
Tell him to stop it.
Demonstrative
This/that/these/those
Pronouns
Personal Pronouns
I, you, he/she/it, we,
they
Me, him, them…
A, an, the
Articles
Indefinite Pronouns Somebody, anybody,
nobody, everybody
Some+plural noun
There are some
pencils in the bag.
Any+plural noun
Have you got any
sisters? I haven’t got
any matchboxes.
Some + irregular
There is some water
noun
in the vase.
Any + singular noun There isn’t any juice
in my glass.
Myself…
Nominative and
Accusative of
Reflexive pronouns
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Tanulói tevékenységek
Tevékenységi formák a célok, feladatok tükrében
Az általunk leginkább javasolt tevékenységi formákat alapvetően meghatározzák az általános
iskolai nyelvtanulási-nyelvelsajátítási folyamat leírására vonatkozó általános alapelvek. Ezek
alapján leszögezhető, hogy az idegen nyelvi tanórákon azokat a tevékenységi formákat
célszerű alkalmazni, melyek segítségével megvalósíthatók a NAT-ban megfogalmazott
kiemelt fejlesztési területek:
– a célnyelv, illetve a nyelvtanulás iránti motiváció és pozitív attitűd
megteremtése és megőrzése,
– a nyelvtanulással szemben a nyelvelsajátítás hangsúlyozása,
– a gyerekek teljes személyiségének holisztikus fejlesztése,
– minden érzékszervet aktivizáló feladatok biztosítása,
– a mozgás, az érzelmek, a kreativitás és a fantázia szerephez juttatása,
– a tanulók háttértudására, korábbi tapasztalataira való építés,
– a tanulók érdeklődési körének, tehetségének figyelembevétele,
– az életkori és egyéni sajátosságok, tanulási módok figyelembevétele,
– a tanulók sikerélményhez juttatása,
– autentikus anyagok, szövegek, gyermekirodalmi művek alkalmazása,
– játékosság – mint a gyerekek számára természetes közeg – megteremtése,
– megfelelő mennyiségű és minőségú kihívások és a differenciálás biztosítása,
– kognitív, érzelmi, fizikai képességek változatos módon történő fejlesztése,
– kooperatív munkaformák alkalmazása,
– kereszttantervi kötődések kiaknázása,
– integrált készségfejlesztés megvalósítása, a nyelvi szintnek megfelelő
sorrendben,
– interkulturális ismeretek, a célnyelvi kultúra, illetve a nemzeti szokások és
értékek összehasonlítása és értékelése,
– életszerű kommunikatív szituációk teremtése, a természetes interakciók
hangsúlyozása,
– az idegen nyelv eszközként való használata kommunikáció és ismeretszerzés
céljából,
– tanulási technikák és stratégiák elsajátítása, autonóm nyelvtanulóvá válás.
Tevékenységi formák és kulcskompetenciák
A pedagógus célja a fenti alapelvek figyelembevétele a tevékenységi formák
megválasztásakor. A következő változatos, érdekes, (a célnyelvet anyanyelvként beszélő
gyerekek számára is) értelmes – kihívást és élményt jelentő – tevékenységi formákat
javasoljuk a nyelvelsajátítás fázisában a 4–5–6. évfolyamokon.
Minden tevékenység után zárójelben megtalálható a hozzá tartozó kulcskompetencia a
következő rövidítések szerint: kommunikatív (k), narratív (n), döntési (d), szabálykövető
(szk), lényegkiemelő (lk), életvezetési (é), együttműködési (egy), problémamegoldó (p),
kritikai (kr), komplex információk kezelésével kapcsolatos (i).
– TPR (instrukciók követése mozgással)
(szk, egy)
– Éneklés (az életkornak és érdeklődésnek megfelelő,
egyszerű, mozgással kísért dalok)
(k, egy)
– Mesemondás, -hallgatás (megfelelő meseválasztás és
előadási mód) (n, i)
– Mondókázás (hagyományos, népi mondókák, illetve
modern jazz chantok)
(k, egy)
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–

Játék (tantermi, szabadtéri / kitalálós, megtalálós, utánzós,
emlékezetfejlesztő, nyelvi vicces, / mozgásos, mutogatós,
táncos, körjáték, tapsolós, kiszámolós, dramatikus,
fantázia, szerepjáték, ügyességi, / labdajátékok,
társasjátékok, dominó, kártyajátékok)
– Manipulatív,
kreatív,
alkotói
tevékenységek,
projektmunkák (rajzolás, színezés, festés, vágás, ragasztás,
papírhajtogatás, kollázs, plakátkészítés, gyurmázás,
agyagozás,
képeslap-,
meghívókészítés,
modell-,
makettkészítés)
– Mozgásos tevékenységek (tornázás, sorversenyek, kidobós,
ugróköteles, fogócska)
– Tapasztalatszerző tevékenységek (kísérletezős, kipróbálós,
megfigyelős, méricskélős feladatok, pl. lebeg-e vagy
elsüllyed, melyik mekkora, nehezebb, hosszabb, gyorsabb,
hogyan változik valami: milyen színű, méretű, formájú,
állagú volt és lett)
– Kommunikatív tevékenységek (szerepjátékok, dramatikus
játékok, információhiányon és/vagy véleménykülönbségen
alapuló feladatok)

(egy, k, é, i)

(p, d, szk, é)
(egy, szk)

(szk, é, i, kr)
(k, é, egy, i)

A 7–8. évfolyamokon a nyelvelsajátítással szemben már előtérbe kerül a tudatosabb
nyelvtanulás. Ez nem jelenti azt, hogy a fent felsorolt tevékenységi formák mindegyike
eltűnne, hiszen amelyik feladattípusnak az adott életkorban megvan a létjogosultsága, az
továbbra is megmarad, csak egy magasabb nyelvi szinten valósul meg. A tanulók nyelvi
szintjének emelkedésével a kommunikatív tevékenységek lehetőségei megsokszorozódnak, és
lehetőség nyílik bonyolultabb szituációs játékok, szimulációk létrehozására, ahol az integrált
készségfejlesztésen túl a NAT-ban előírt kiemelt fejlesztési területek és kulcskompetenciák is
hangsúlyt kapnak.
Ugyanígy a csoportban végzett kooperatív projektmunkák is nyelvileg nagyobb kihívás
elé állítják a tanulókat, segítve képességeik, készségeik, kompetenciák fejlődését, miközben
valós problémákat oldanak meg és értékes, változatos eredményeket, produktumokat hoznak
létre. Ugyanakkor természetesen a játékoknak is van szerepe, csak a játék formái, típusai és
módjai változnak meg. A mozgásos, tevékenykedtetős játékok helyét átveszik a logikus
gondolkodást, problémamegoldást igénylő, kognitív kihívást jelentő játékok, ahol nagyobb
szerep jut a célnyelvnek is. Továbbra is népszerűek a kreativitást igénylő,
emlékezőképességet fejlesztő, csoportos és egyéni feladatok. A gyermekirodalmi művekkel
kapcsolatos tevékenységi formák azonban jelentősen átalakulnak, a mesék helyett előtérbe
kerül hosszabb történetek feldolgozása, és az éneklés, körjáték, mondókázás helyét átveszi az
értő versolvasás, zenehallgatás és a popkultúra dalainak közös órai feldolgozása.
A továbbiakban felsorolunk néhány, a nyelvoktatásban használt, jellemző tevékenységi
formát. Nem csoportosítjuk őket nyelvi készségek szerint, hiszen kivétel nélkül mind legalább
két nyelvi készséget integráltan fejleszt. Például az interjúkészítés, szerepjáték,
történetmesélés egyszerre fejleszti mind a szóbeli, mind a hallás utáni értés készségét, míg
egy reklámszöveg írása vagy képek alapján történet alkotása az íráskészség fejlesztésén kívül
maga után vonja az olvasás, a beszéd és ezek értésének fejlődését is.
Szövegfeldolgozás szóban és írásban (dal, vers, történet, párbeszéd, tankönyvi szöveg):
– igaz/hamis állítások elbírálása
(d, kr)
– ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
(p, lk)
– hiányzó részek (szavak, mondatok, sorvégek, rímek)
kitöltése
(p, i)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

átalakítás (helyszín, szereplők, esetleg a történet végének
megváltoztatása)
átírás (adott műfaji szempontok alapján)
sorrendbe rendezés (sorok, szerepek, mondatok,
félmondatok, bekezdések szerint)
párosítás
(címet,
képet,
szereplőt
bekezdéssel,
szövegrésszel vagy mondattal)
csoportosítás (versszakonként, szereplőnként)
szerepjáték, színpadi előadás
véleménynyilvánítás (preferenciák, tetszés/nem tetszés
indoklással)
interjúkészítés (az íróval, az előadóval, a szereplőkkel)
levélírás (az írónak, az előadónak, a szereplőknek)
naplóírás (egy szereplő szemszögéből)
párbeszéddé formálás
önéletrajzírás (az iró, az előadó, a szereplők nevében)
memorizálás
információ kikeresése
fordítási feladat (műfordítás)

(n, kr)
(d, p)
(d, i)
(d, i)
(d, i)
(k, egy)
(kr, lk)
(k, i)
(é, n)
(n, é)
(k, i)
(i, é)
(lk, i)
(i, lk)
(n, szk)

Projektmunka (a teljes folyamat az előkészítéstől a tervezésen át a bemutatásig tart)
A feladat témája igazodjon a tanulók érdeklődési köréhez és a NAT-ban megfogalmazott
témakörökhöz (egészséges életmód, környezetvédelem, régi korok emlékei, hazánk és
Európa, tudományos/technikai újdonságok stb.):
– poszterbemutató, hirdetőtábla készítése
(n, egy)
– színpadi előadás rendezése
(n, k)
– kézikönyv készítése
(i, lk)
– brosúra, prospektus készítése
(i, lk)
– videofelvétel készítése
(egy, n)
– fotókiállítás szervezése
(é, lk)
– rádióprogram, tévé-műsor készítése
(i, é)
– sajtótájékoztató tartása
(n, k)
– divatbemutató létrehozása
(kr, é)
– étlap összeállítása
(é, lk)
– iskolaújság szerkesztése
(i, n)
– iskolai ünnepély szervezése
(d, egy)
– diáklevelezés szervezése
(k, egy)
– fax, e-mail, képeslap, hivatalos és személyes üzenetek írása (é, k)
– tanulmányi kirándulás szervezése
(i, egy)
– vitaműsor rendezése, vendégelőadó meghívása
(kr, szk)
– kutatómunka szervezése, kérdőív összeállítása, kitöltése és
adatelemzés
(szk, i)
– nyelvi klub létrehozása
(k, egy)
Játékok (közösségépítő, kommunikatív, probémamegoldó, logikai, verseny jellegű, nyelvi,
kihívást tartalmazó, humoros, bemelegítő, energetizáló feladatok):
– „Most mutasd meg!”
(k, p)
– Tabu játék
(k, lk)
– Kakukktojás
(p, d)
– Rejtvények, feladványok
(p, i)
– Kvíz
(d, i)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Műveltségi vetélkedő
Barkochba
Árverés
„Hol járunk?”
Szinkronizálás
Paródia
Szó-lánc, szó-póker
Scrabble
„Találd ki a történetem!”
„Keresd a különbségeket!”
Alibi játék
Pletykajáték
Jóslás, jövendölés

(i, d)
(lk, k)
(szk, kr)
(n, p)
(n, egy)
(kr, k)
(szk, egy)
(i, p)
(é, n)
(lk, p)
(é, n)
(k, n)
(é, n)

Tevékenységi formák és tartalmak
A tevékenységi formák meghatározzák a felhasználandó témaköröket és tartalmakat. A
tartalom kiválasztásánál fontos szempont a „learning by doing” elvének megvalósítása, amely
azt jelenti, hogy a tanuló indirekt módon, a végzett tevékenységen keresztül (cselekvés,
szituáció, érzékelés) tanul.
Általánosan elmondható, hogy 11 éves kortól fokozatosan belépnek a fogalmi
gondolkodáshoz kapcsolódó tevékenységi formák (analízis, szintézis, lényegkiemelés, logikai
következtetés, elvonatkoztatás). Fő irányelvként rögzíthetjük, hogy a célnyelv megfelelő
kontextusba helyezése elengedhetetlen a valós kommunikáció és ismeretszerzés
szempontjából. Ez legsikeresebben úgy valósítható meg, ha a tartalmakat más tantárgyi
területek segítségével, a hazai/célnyelvi kultúra felhasználásával és gyermekirodalmi művek
bevonásával választjuk meg.
Ajánlásunk szerint az elsődleges tartalmak közé kell tartozzanak: a gyermekirodalmi elemek
(mondókák, chantok, dalok, mesék, kiszámolók, játékok, gyermekversek, nyelvtörők) mindig
a gyerekek életkori sajátosságainak és érdeklődési körének megfelelően. A mesék
megválasztásakor meghatározó a mese hossza, témája, komplexitása, a szereplők száma, az
ismétlődés gyakorisága, illetve a választott feldolgozási forma. A dalok esetében fontos a
megfelelő hangmagasság és hangterjedelem is, míg a mondókák kiválasztásánál elsődlegesek
a formai és kulturális kritériumok.
Tevékenységformák és munkaformák
A tevékenységi formák alapvetően meghatározzák a munkaformákat, amelyek viszont a
tanterem biztosította lehetőségek függvényei. Az ülésrendnek minden esetben biztosítania kell
a kommunikációs folyamat megvalósulását, azaz hogy a tanulók hallják, lássák egymást és a
pedagógust.
Fő alapelvként elmondható, hogy kívánatos a változatos, és az adott tevékenységi formákhoz
leginkább illő munkaformák megválasztása. Javasoljuk az „U” vagy félkör alakú ülésrendet,
mellyel a fenti célok maradéktalanul megvalósíthatók, ugyanakkor projektmunka végzésére
kiválóan alkalmas a két-két asztal összetolásával létrehozott négyfős kiscsoportok
alkalmazása.
Kiemelt szerephez kell juttatni a kooperatív munkaformákat (pár- és csoportmunka),
ugyanakkor elengedhetetlen a frontális tevékenység (pl. új anyag bemutatásakor), és
lehetőséget kell biztosítani egyéni munkavégzésre és alkotásra. A kooperatív munkaforma
alapvető ismérve, hogy a tanulók együttműködnek a feladat sikeres megoldása érdekében,
melyben mindenkinek egyformán fontos szerepe/feladata van.
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Egyéb javasolt tevékenységek, amennyiben heti 4 óra áll rendelkezésre
– drámajáték, drámafesztivál
– produktumokat előállító projektek, például poszterek, tanulók által készített
könyvecskék
– ünnepekhez kapcsolódó tevékenységek, programok (Halloween-party,
tökfaragó verseny, Valentin-napi versírás stb.)
– kiegészítő anyagok feldolgozása
– gyermekirodalmi művek olvasása és dramatizálása
Kapcsolódások
A továbbhaladás feltételei

A továbbhaladás feltételei a 6. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
– értse meg a pedagógusnak az óravezetéssel kapcsolatos utasításait
– legyen képes a pedagógusnak, a társaknak a hanghordozóknak a tananyaghoz
kapcsolódó szóbeli kéréseire, utasításaira cselekvéssel válaszolni
– értsen meg ismert és jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
kérdést, közlést
– legyen képes a tudásszintjének és életkorának megfelelő gyermekirodalmi
alkotásokat (dal, vers, mese stb.) megérteni
– legyen képes a tananyaghoz kapcsolódó szituációkból megérteni a beszélő
szándékát
Beszédkészség
A tanuló
– legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
mondatokban válaszolni
– tudjon interakcióban részt venni, beszélgetést kezdeményezni, illetve választ
adni egyszerű mondatokban, a tanult minta alapján
– legyen képes kérdéseket megfogalmazni
– legyen képes a tanult gyermekirodalmi alkotásokat (versek, dalok, rövidebb
mesék) elmondani, reprodukálni
– legyen képes szituációs játékokban az adott szerepnek megfelelően részt venni
és kommunikálni
Olvasási készség
A tanuló
– legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövidebb
szöveget megérteni
– legyen képes a jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből
fontos információt megtalálni
– legyen képes továbbfejleszteni az alapvető olvasási stratégiáit a gondolkodási
készségek felhasználásával (párosítás, kikövetkeztetés, összehasonlítás, sorba
rendezés stb.)
– legyen képes mind a hangos, mind az önálló (néma) olvasásra és az olvasottak
megértésére életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveg esetében
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–

alakítsa ki az önálló olvasás iránti igényt idegen nyelven is, érdeklődési
körének megfelelő egyszerűsített olvasmányok, mesék stb. olvasásán keresztül

–

legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egyszerű mondatok
viszonylag helyes leírására
legyen képes a tanult minta alapján egyszerű mondatok, rövid szövegek
megfogalmazására

Íráskészség
A tanuló
–

A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén, a négy nyelvi készségre lebontva
Hallás utáni megértés
A tanuló
– értse meg és kövesse a pedagógus idegen nyelvi óravezetését, utasításait és a
célnyelven megfogalmazott kéréseit
– jórészt ismert, nem túl hosszú szöveg lényegét értse meg a tanár előadásában,
illetve hanghordozókról
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből legyen képes
kiszűrni fontos információkat
– fejlesszen ki olyan stratégiát, amelynek segítségével ismert nyelvi
eszközökkel megfogalmazott ismeretlen nyelvi elemek jelentését a
szövegkörnyezetből megértheti
– legyen képes nem túl hosszú, jórészt ismert elemekkel megfogalmazott
történetek megértésére
Beszédkészség
A tanuló
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre legyen képes
válaszolni
– interakciókban legyen képes részt venni, interakciókat kezdeményezni, tovább
folytatni és lezárni
– a nyelvet legyen képes használni a legalapvetőbb beszédszándékoknak
megfelelően (tetszés, nem tetszés, kérés, javaslat, visszakérdezés, ismétlés
kérés, bocsánatkérés stb.)
– legyen képes többmondatos, összefüggő szöveget elmondani adott nyelvi
stimulus (kép, vázlat, minta stb.) alapján
– törekedjen a helyes, felismerhető, érthető kiejtés elsajátítására
Olvasási készség
A tanuló
– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét legyen
képes megérteni, abból fontos információkat kiszűrni, az ismeretlen szavak
jelentését a szövegkörnyezetből kikövetkeztetni
– legyen képes önállóan, néma olvasással, kis segítséggel (képek, szószedet,
stb.) egyszerű történetek elolvasására, megértésére
– fejlessze tovább az olvasási stratégiáit a fokozatosan fejlődő gondolkodási
képességei felhasználásával
– életkorának megfelelően legyen képes szótár használatára
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–
–

törekedjen önálló ismeretszerzésre a célnyelven olvasás útján, autentikus
olvasnivalók, és az internet felhasználásával
fejlessze tovább a már kialakult igényét az önálló célnyelvi olvasásra
(gyermek- és ifjúsági irodalmi szövegek, megfelelő nehézségi szinten)
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MATEMATIKA
5–8. évfolyam
Célok és feladatok
A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket
körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű,
alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak
tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és
eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést,
alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét és
szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulásátmegfelelő szinten biztosítani a többi.
Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a
matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos
kialakítása
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának
fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az
igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának
fejlesztésére.
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított
matematika órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre
épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s
ez nem nélkülözheti a színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a
játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori
sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán
tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a Számtan-algebra
témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő
számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes
munkának.
Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás
fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések
megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló
értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani – és alkalmazni
is tudni kell – a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az
induktív út jelentősége sem a felső tagozaton.
Miközben ebben az életkorban a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik,
addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért
hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző
módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A
matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma
felvetésétől a megoldásig vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak az egyre önállóbb
bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az
egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben
végezzük, majd erre építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk.
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A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori
konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák
megoldásának egyszerűsítésében.
Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott
középfokú tanulmányok folytatásához.

Fejlesztési követelmények
A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A
problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az
információ komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai
tevékenységbe. A jól megválasztott módszerekkel történő matematika-tanítás a
kommunikációs képesség fejlesztése mellett az együttműködési képességet is fejleszti.
A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési feladatai
tanításunkban
megjelenjenek:
különböző
alkalmazásokban,
matematikatörténeti
érdekességekhez kapcsolva, projektfeladatok kapcsán a környezeti nevelés, a hon-és
népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz szemlélete fejlesztendő.
A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb
gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó
követelmények meghatározását.
Az elsajátított matematikai fogalmak, ismeretek alkalmazása:
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel
alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk.
Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom
kialakítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek
megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is
használhatunk.
A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi
életben is alkalmazzuk.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvényszemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel,
grafikonokkal.
Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a
térszemléletet.
Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk
megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a
dinamikus geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit (“és”, “vagy”, “nem”,
“minden”, “van olyan”) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések
igazolásakor, ill. cáfolásakor a “ha … akkor” típusú következtetések is belépnek
tanításunkba.
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Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban
Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott
mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai
úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével,
elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás
keresését.
A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák
megoldásához.
Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések
elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín,
térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen
események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk
a valószínűség szemléletes fogalmát.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése:
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív
módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást,
deduktív következtetést is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk
állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon
juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás,
sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a
matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet.
A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a
tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány
lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének,
jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek
megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses
algoritmusokat önállóan is készíteni.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s
a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati
számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók
reális eredményeket fogadjanak el.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes
esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A
leírás szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola
utolsó éveiben.
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A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható
pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a
jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános
iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző
eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos
fejlesztési területnek tekintjük.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése
folyamatos feladatunk.
A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok,
kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint
multimédiás eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való
használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai
szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai
érdekességek, a matematika története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar, ill.
más nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára például a tanított
anyaghoz kapcsolódóan.

MATEMATIKA
5–8. évfolyam
Célok és feladatok
A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket
körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű,
alkalmazásra képes matematikai műveltségüket, fejleszteni a gondolkodásukat, az életkornak
tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges matematikai ismereteket és
eszközöket.
A matematikával való foglalkozás fejlessze a tapasztalatból kiinduló önálló ismeretszerzést,
alakítsa ki az önálló gondolkodás igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét és
szolgálja a pozitív személyiségjegyek kialakulásátmegfelelő szinten biztosítani a többi.
Alapvető célunk a megértésen alapuló gondolkodás fejlesztése, a valóságos szituációk és a
matematikai modellek közötti kétirányú út megismertetése, és azok használatának fokozatos
kialakítása
Törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának biztosítására, önállóságának
fejlesztésére, a pontos és kitartó munkára való nevelésre, a reális önbizalom, az akaraterő, az
igényes kommunikáció kialakítására, a gondolatok érvekkel való alátámasztásának
fejlesztésére.
Az első négy osztályban a korábbi évekhez képest csökkent a kötelezően biztosított
matematika órák száma, ezért az 5. osztályba lépéskor nagyobb szerepet kap az ismétlésre
épülő rendszerezés. Különös figyelmet kell fordítani a fogalmak kialakítására, elmélyítésére, s
ez nem nélkülözheti a színes tevékenységeket, változatos cselekvéseket. A kísérletezés, a
játék szerepe nem szűnhet meg a felsős évfolyamokon sem. A fentiek és az életkori
sajátosságok figyelembevétele indokolja, hogy a felső tagozat első két évfolyamán
tananyagban és időráfordításban is lényegesen nagyobb szerepet kap a Számtan-algebra
témakör, mint a további két évfolyamon. A megfelelően kialakított számfogalom, a bővülő
számkörben végzett műveletek értése és begyakorlottsága alapfeltétele a további eredményes
munkának.
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Az általános iskola felső tagozatán egyre nagyobb szerepet kap az elemző gondolkodás
fejlesztése, a problémamegoldás mellett az igazolások keresése, egyszerűbb következtetések
megértése, észrevétele, önálló megfogalmazása.
Különböző területekről érkező, más és más módon megfogalmazott információk önálló
értelmezésével és az ismeretek megtanulásával fokozatosan el kell sajátítani – és alkalmazni
is tudni kell – a deduktív út egyszerűbb, legelemibb formáit. Eközben nem csökken az
induktív út jelentősége sem a felső tagozaton.
Miközben ebben az életkorban a matematikai ismeretek egy része absztraktabbá válik,
addig jelentős részük továbbra is a konkrét tapasztalatokhoz kapcsolódik. Éppen ezért
hangsúlyt kell helyezni a sokszínű tevékenységre, a tapasztalatok tudatosítására, különböző
módokon való rögzítésére, értelmezésére, rendszerezésére, összefüggések keresésére. A
matematika tanításának-tanulásának a felső tagozaton is jellemzője a felfedeztetés, a probléma
felvetésétől a megoldásig vezető – néha tévedésektől sem mentes – útnak az egyre önállóbb
bejárása.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a következtetésre épülő problémamegoldásnak, az
egyszerű algoritmusok kialakításának, követésének is. Mindezt eleinte konkrét helyzetekben
végezzük, majd erre építve – az életkori sajátosságok figyelembevételével – általánosítunk.
A tanulási folyamatnak legyen jellemzője a fokozatos absztrahálás mellett a gyakori
konkretizálás, az általánosítás mellett a specializálás.
A matematika – a lehetőségekhez igazodva – támogassa az elektronikus eszközök
(zsebszámológép, grafikus kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű
felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben, a problémák
megoldásának egyszerűsítésében.
Az általános iskolai matematikai nevelés adjon biztos alapot a reálisan megválasztott
középfokú tanulmányok folytatásához.

Fejlesztési követelmények
A matematikai nevelés fontos terepe a kulcskompetenciák kialakításának. A
problémamegoldó, a kritikai, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, valamint az
információ komplex kezelésének kompetenciái beépülnek minden matematikai
tevékenységbe. A jól megválasztott módszerekkel történő matematika-tanítás a
kommunikációs képesség fejlesztése mellett az együttműködési képességet is fejleszti.
A matematika tanterv tananyagtartalma biztosítja, hogy a Nat kiemelt fejlesztési feladatai
tanításunkban
megjelenjenek:
különböző
alkalmazásokban,
matematikatörténeti
érdekességekhez kapcsolva, projektfeladatok kapcsán a környezeti nevelés, a hon-és
népismeret, kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz szemlélete fejlesztendő.
A tanulók jelentős hányada ezen négyéves időszak során jut el a konkréttól az elvontabb
gondolkodáshoz. Ez a fejlődési folyamat alapvetően befolyásolja a fejlesztéshez kapcsolódó
követelmények meghatározását.
Az elsajátított matematikai fogalmak, ismeretek alkalmazása:
A matematikai szemlélet fejlesztése
Az időszak első részében a számtan-algebra témakörben a gyakorlati tevékenységekkel
alakítjuk a számfogalmat, majd az egyre bővülő számkörben dolgozunk.
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Az alapműveletek körében törekedjünk az egyre biztosabb műveletfogalom
kialakítására, a számolási készség továbbfejlesztésére. Az újonnan bevezetett műveletek
megértéséhez, elvégzéséhez, gyakorlásához különböző zsebszámológépet is
használhatunk.
A matematika elemi fogalmait, összefüggéseit más tantárgyakban és a mindennapi
életben is alkalmazzuk.
A változó mennyiségek közötti kapcsolatok vizsgálatával fejlesztjük a függvényszemléletet, megismerkedünk a gyakorlatban előforduló egyszerű függvényekkel,
grafikonokkal.
Geometriában eszközök felhasználásával fejlesszük a síkban való tájékozódást és a
térszemléletet.
Tevékenységgel juttatjuk el a tanulókat az egyszerű geometriai transzformációk
megismeréséhez, használatához. Ennek segítségével alakítható ki a későbbiekben a
dinamikus geometriai szemlélet.
A matematika tanításában a matematikai logika bizonyos elemeit (“és”, “vagy”, “nem”,
“minden”, “van olyan”) tudatosan használjuk. Az időszak vége felé egyszerű sejtések
igazolásakor, ill. cáfolásakor a “ha … akkor” típusú következtetések is belépnek
tanításunkba.
Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus
gondolkodásban
Nagy súlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére, szöveg alapján nyitott
mondatok felírására, s ezek (módszeres) próbálkozással, következtetéssel majd algebrai
úton történő megoldására. A későbbiekben matematikai szövegek értelmezésével,
elemzésével segítjük a diszkussziós képesség fejlesztését, a többféle megoldás
keresését.
A modellalkotás a matematizálás fontos eszköze, segítséget nyújt a problémák
megoldásához.
Kellő figyelmet fordítunk a mindennapi gyakorlatban fontos mérések és szerkesztések
elvégzésére. Így érjük el, hogy a szemléletesen kialakított kerület, terület, felszín,
térfogat fogalmakat, számítási módjukat a tanulók alkalmazzák a gyakorlatban.
Különböző feladatok segítségével érttetjük meg, hogy vannak biztos és lehetetlen
események, ill. olyanok, amelyeknek bekövetkezése lehetséges. Fokozatosan kialakítjuk
a valószínűség szemléletes fogalmát.
Az információs és kommunikációs kultúra fejlesztése:
Az elsajátított megismerési módszerek és gondolkodási műveletek alkalmazása
A matematikai ismeretszerzésben hosszú ideig nagy szerepet játszik az induktív
módszer, de ezen tanítási időszakban is mutatunk már néhány lépéses bizonyítást,
deduktív következtetést is.
Fontos, hogy ne csak a matematikából, hanem a mindennapi életből is szerepeltessünk
állításokat, melyeknek igaz vagy hamis voltát a tanulókkal együtt elemezzük. Ily módon
juttatjuk el őket sejtések és szabályszerűségek megfogalmazásához.
A különböző feladatokban a tanulók által végeztetett csoportosítás, osztályozás,
sorbarendezés, a bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása fejleszti a
matematika különböző területein és más témakörökben is fontos halmazszemléletet.
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A különböző feladatokhoz készített ábrák, egyszerű gráfok segítségével megérttetjük a
tanulókkal a modellek alkalmazásának szerepét.
Kezdettől fogva adatok gyűjtésével, lejegyzésével, grafikonok készítésével, néhány
lépéses elemi algoritmusok alkalmazásával kifejlesztjük az adatsokaságok elemzésének,
jellemzésének, ábrázolásának képességét, a statisztika legalapvetőbb elemeinek
megismerését. Mindezzel elérjük, hogy a tanulók képesek lesznek néhány lépéses
algoritmusokat önállóan is készíteni.
Helyes tanulási szokások fejlesztése
A tanulókat hozzászoktatjuk, hogy számítások, mérések előtt becsléseket végezzenek, s
a feladatmegoldások helyességét ellenőrizzék. Az előbb felsoroltak s a gyakorlati
számításoknál elkerülhetetlen kerekítés alkalmazásával is el kell érnünk, hogy a tanulók
reális eredményeket fogadjanak el.
Hozzászoktatjuk a tanulókat, hogy a feladatok megoldása előtt megoldási tervet, egyes
esetekben vázlatrajzot készítsenek. El kell érnünk, hogy a megoldást le is tudják írni. A
leírás szabatosságára, a lényeg kiemelésére tanítjuk a tanulókat az általános iskola
utolsó éveiben.
A matematikaórákon, a feladatmegoldásokban az életkornak megfelelően elvárható
pontossággal használtatjuk az anyanyelvet, ill. a szaknyelvet, s fokozatosan bővítjük a
jelölésrendszert.
A fogalmak tartalmi megismerése, megértése megelőzi azok definiálását. Az általános
iskola felsőbb évfolyamain a tanult definíciók alkalmazására is sor kerül. Különböző
eljárások, s egyes tételek eszközként való felhasználását feladatmegoldásban fontos
fejlesztési területnek tekintjük.
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció állandó fejlesztése
folyamatos feladatunk.
A tankönyvek, feladatgyűjtemények, statisztikai-zsebkönyv, majd lexikonok,
kisenciklopédiák használatára meg kell tanítanunk diákjainkat. Lehetőség szerint
multimédiás eszközökkel is ismertessük meg a tanulókat. Ezek interaktív módon való
használata aktivizálja a tanulókat, segíti a tanulásukat, fejleszti a matematikai
szemléletüket. Pozitív motivációval felkelthetjük érdeklődésüket a matematikai
érdekességek, a matematika története iránt. Felhívhatjuk a figyelmet néhány magyar, ill.
más nemzetiségű neves matematikus életére és munkásságára például a tanított
anyaghoz kapcsolódóan.
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5. évfolyam
éves óraszám: 148 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az elsajátítás képességének
fejlesztése.

Pozitív motiváció kialakítása.
Kommunikációs készség
fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata nem csak
matematikai tartalmú
állításokban.
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése, kapcsolatok
felismerése, lejegyzése
egyszerű szimbólumokkal.
Tervezés, ellenőrzés
igényének megalapozása.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Kombinatorikus gondolkodás
fejlesztése

Tartalom
A matematika tanulási
módszereinek megismerése.
(olvasott tankönyvi szöveg
feldolgozása, lényeg
kiemelése, házi feladat
célszerű elkészítési módjai)
Könyvtárhasználat.
Összehasonlításhoz szükséges
kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb;
nagyobb; több; kevesebb; nem;
és; vagy; minden, van olyan).
Konkrét példák a biztos, a
lehetséges és a lehetetlen
bemutatására.
Változatos tartalmú szövegek
értelmezése.
Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.
Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem sorba rendezése.
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A továbbhaladás
feltételei
A gondolkodási
módszerek
követelményei a többi
témában
konkretizálódnak.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Számfogalom mélyítése, a
számkör bővítése.

Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése
számok kirakásával.
Műveletfogalom
kiterjesztése, mélyítése.
Számolási készség
fejlesztése a kibővített
számkörben.
Önellenőrzés igényének és
képességének a fejlesztése.

Fegyelmezettség,
következetesség fejlesztése.
Becslési készség fejlesztése.
Következtetési képesség
fejlesztése.
Értő-elemző olvasás, önálló
problémamegoldó képesség
fejlesztése.

Tartalom
Természetes számok milliós
számkörben, egészek, törtek,
tizedes törtek.
Negatív szám értelmezése.
Törtek kétféle értelmezése.
Ellentett, abszolútérték.
Alaki érték, helyi érték.
Tízes alapú számrendszer.
Kettes alapú számrendszer.
Műveletek szóban (fejben) és
írásban, szemléltetés
számegyenesen:
- természetes számok körében
osztók, többszörösök ;
– összeadás, kivonás az
egészek és a pozitív törtek
körében;
– szorzás, osztás pozitív törtek
és tizedes törtek esetében
természetes
számokkal (0 szerepe a
szorzásban, osztásban);
– szorzás, osztás 10-zel, 100zal, 1000-rel.
Műveleti sorrend.
Kerekítés, becslés, ellenőrzés.
Egyszerű elsőfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása
következtetéssel,
lebontogatással, ellenőrzés
behelyettesítéssel.
Arányos következtetések (pl.
szabványmértékek átváltása),
egyszerű szöveges feladatok.
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A továbbhaladás feltételei
A tanult számok helyes
leírása, olvasása,
számegyenesen való
ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer
biztos ismerete.

Összeadás, kivonás,
szorzás, kétjegyűvel való
osztás a természetes
számok körében.
Egyjegyű nevezőjű pozitív
törtek (legfeljebb ezredeket
tartalmazó tizedes törtek)
összeadása és kivonása két
tag esetén, az eredmény
helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend
ismerete a négy
alapművelet esetén.
Egyszerű egyenletek,
szöveges feladatok
megoldása
következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Helymeghatározás, adott
tulajdonságú pontok
keresése.
Tájékozódás a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Összefüggés-felismerő
képesség fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok
értelmezése, az ábra
alapján mennyiségek
közötti összefüggés
megkeresése, lejegyzése.
Táblázathoz grafikon,

Tartalom
Számegyenes,
számintervallumok ábrázolása,
ábráról való leolvasása.
Helymeghatározás konkrét
gyakorlati szituációkban.
A Descartes-féle derékszögű
koordináta-rendszer.
Egyszerű lineáris kapcsolatok
táblázata – abban hiányzó
elemek pótlása ismert vagy
felismert szabály alapján –, grafikonja.
Összeg, különbség, szorzat,
hányados változásai.
Sorozat megadása a képzés
szabályával, illetve néhány
elemével.

A továbbhaladás feltételei

Konkrét pontok ábrázolása,
pontok koordinátáinak
leolvasása.

grafikonhoz táblázat
készítése.
A függvényszemlélet
előkészítése.
Ismert szabály alapján
elemek meghatározása,
illetve ismert elemek esetén
szabály(ok)
megfogalmazása.
Több megoldás keresése.
Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Térszemlélet fejlesztése,
testek készítése.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Tulajdonságok (pl.
szimmetria) megfigyelése.

Tartalom
Testek építése, tulajdonságaik.
Testek csoportosítása adott
tulajdonságok alapján.
Kocka, téglatest tulajdonságai,
hálója.
Párhuzamosság, merőlegesség,
konvexitás.
Síkidomok, sokszögek
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A továbbhaladás feltételei

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Körző, vonalzók helyes
használata, két vonalzóval
párhuzamosok, merőlegesek
rajzolása.
Problémamegoldó képesség
fejlesztése szerkesztésekkel.

A szögmérő helyes
használata.
Tapasztalatgyűjtés kerület,
terület, felszín és térfogat
számításában.
Számolási készség
fejlesztése.
Mérések a gyakorlatban.
Mérőeszközök használata.
A becslés képességének
fejlesztése.

Tartalom
(háromszögek, négyszögek)
szemléletes fogalma,
tulajdonságok vizsgálata.
Távolság szemléletes fogalma,
adott tulajdonságú pontok
keresése.
Kör, gömb szemléletes
fogalma, előfordulásuk a
gyakorlati életben.
Két ponttól egyenlő távolságra
lévő pontok.
Szakaszfelező merőleges.
A szög fogalma, mérése,
szögfajták.
Téglalap (négyzet) kerülete,
területe; téglatest (kocka)
felszíne és térfogata választott
egységekkel,
szabványmértékegységekkel.
Számításos feladatok.
Szabványmértékegységek és
átváltásuk: hosszúság, terület,
térfogat, űrtartalom, idő,
tömeg.

A továbbhaladás feltételei

Szakasz másolása, adott
távolságok felmérése.

Felezőmerőleges
szemléletes fogalma.

Téglalap (négyzet)
kerületének, területének,
kocka felszínének és
térfogatának kiszámítása
konkrét esetekben.
Hosszúság és terület
szabványmértékegységei és
egyszerűbb átváltások
konkrét gyakorlati
feladatokban. A térfogat,
űrtartalom, idő, tömeg
mértékegységei.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűségi és
statisztikai szemlélet
fejlesztése.
A megfigyelőképesség,
elemző- képesség fejlesztése.
A számolási készség
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűségi játékok és
kísérletek.
Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.
Oszlopdiagram készítése.
Egyszerű grafikonok
értelmezése, elemzése.
Átlagszámítás néhány adat
esetén.

420

Konkrét feladatok kapcsán
a biztos és a lehetetlen
események felismerése.

Két szám számtani
közepének (átlagának)
meghatározása.

6. évfolyam
éves óraszám: 111 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az elsajátítás képességének
fejlesztése.
Pozitív motiváció
kialakítása.
Kommunikációs készség
fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.

Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Szövegértelmező és
szövegalkotó képesség
fejlesztése.
Mindennapi tapasztalatok
alapján matematikai modell
alkotása.
Tervezés, ellenőrzés
igényének kialakítása.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Lehetőségek rendszerezett
felsorolása.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A matematika tanulási
módszereinek
továbbfejlesztése.
Matematikatörténeti
érdekességek.
Könyvtárhasználat,
informatikai eszközök
igénybevétele.
Összehasonlításhoz,
viszonyításhoz szükséges
kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb;
nagyobb; több; kevesebb;
legalább; legfeljebb; nem; és;
vagy; minden, van olyan).
A tanultakhoz kapcsolódó igaz
és hamis állítások.
Konkrét példák a biztos, a
lehetséges és a lehetetlen
bemutatására.
Változatos tartalmú szövegek
értelmezése, készítése.

A gondolkodási módszerek
követelményei a többi
témakörben
konkretizálódnak.

Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.
Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem kiválasztása,
elemek sorba rendezése
különféle módszerekkel.
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Egyszerű, matematikailag
is értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása
szóban és írásban.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A műveletfogalom
mélyítése, kiterjesztése.
A számolási készség
fejlesztése gyakorlati
feladatokon keresztül is.

A becslési készség
fejlesztése.
A bizonyítási igény
felkeltése.
Racionális számok többféle
megjelenítése, többféle
leírása.
Egyenes és fordított
arányosság felismerése
gyakorlati jellegű
feladatokban és a természettudományos tárgyakban.
A következtetési képesség
fejlesztése.

Ellenőrzési igény kialakítása.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A racionális számok.
A számok reciprokának
fogalma.
Műveletek racionális
számkörben:
– szorzás, osztás törttel,
tizedestörttel;
– alapműveletek negatív
számokkal.
Műveleti tulajdonságok, a
helyes műveleti sorrend.
Becslés a törtek körében is.
10 egész kitevőjű hatványai és
használatuk átváltásoknál.
Egyszerű oszthatósági
szabályok
(2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25tel, 100-zal).
Két szám közös osztói, közös
többszöröseik.
Törtek egyszerűsítése,
bővítése.
Egyenes és fordított
arányosság.
A százalék fogalma, alap,
százalékláb, százalékérték.
Egyszerű százalékszámítás
arányos következtetéssel.

Tört, tizedestört, negatív
szám fogalma.
Pozitív törtek szorzása és
osztása pozitív egésszel.

Elsőfokú egyismeretlenes
egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása.
A megoldások ábrázolása
számegyenesen.
Szöveges feladatok megoldása.

Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása szabadon
választható módszerrel.
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2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal
való oszthatóság.

A mindennapi életben
felmerülő egyszerű,
konkrét arányossági
feladatok megoldása
következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A gyakorlati életből vett
egyszerű példákban a
kapcsolatok felismerése,
lejegyzése, ábrázolása.
A függvényszemlélet
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk
derékszögű
koordináta-rendszerben.
Példák elsőfokú függvényekre.
Példák konkrét sorozatokra.

Biztos tájékozódás a
derékszögű
koordinátarendszerben.

Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Alakzatok síkban, térben.

A szimmetria felismerése a
természetben, művészetben.
Ismert alakzatok tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.

Példák egyszerű
transzformációkra.
A tengelyes tükrözés.
Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok.

Körző, vonalzó és a
szögmérő használata.
Megoldási terv készítése.

Háromszögek, négyszögek
elemi tulajdonságai és speciális
fajtái.
A kör, körrel kapcsolatos
fogalmak.
Szögmásolás, szögfelezés.
Téglalapok szerkesztése.
Adott egyenesre merőleges
szerkesztése.
Sokszögek kerülete.

Mérések, számítások a bővült
számkörben.
A térszemlélet fejlesztése
térbeli analógiák keresésével.

Testek építése.
Téglatestek hálója, felszíne,
térfogata.
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A pont, egyenes, szakasz
fogalmának helyes
használata.
Pont tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges
egyenesek előállítása,
szögmásolás, szakaszfelező
merőleges szerkesztése.

Háromszögek, négyszögek
kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és
térfogata konkrét
esetekben.
A térfogat és űrtartalom
mértékegységeinek
átváltása.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.

Valószínűségi játékok és
kísérletek.

Rendszerszemlélet
fejlesztése.
Megfigyelőképesség, elemző
képesség fejlesztése.
Adatok gyűjtése
környezetünkből.
Számolási készség
fejlesztése.

Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése. Kördiagram.
Adatok értelmezése,
jellemzése, ábrázolása (például
a leggyakoribb adat, szélső
adatok).
Átlagszámítás néhány adat
esetén.
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Konkrét feladatok kapcsán
a biztos és a lehetetlen
események felismerése.

Néhány szám számtani
közepének (átlagának)
meghatározása.

7. évfolyam
éves óraszám: 111 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Pozitív motiváció
kialakítása.
Kommunikációs készségek
fejlesztése.

A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.

A halmazszemlélet
fejlesztése.
Szövegelemzés, lefordítás a
matematika nyelvére,
ellenőrzés.
A kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Tapasztalatszerzés az összes
eset rendszerezett
felsorolásában.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Matematikatörténeti
érdekességek a tananyaghoz
kapcsolva.
Könyvtár és elektronikus
eszközök felhasználása
információk gyűjtésére,
feldolgozására.
Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”,
,,…akkor”, ,,nem”, ,,van
olyan”, ,,minden” kifejezések
jelentése.
Egyszerű (“minden”, “van
olyan” típusú) állítások
igazolása, cáfolata konkrét
példák kapcsán.
Példák konkrét halmazokra:
részhalmaz, kiegészítő halmaz,
unió, metszet.
Szöveges feladatok megoldása.
Változatos kombinatorikai
feladatok megoldása különféle
módszerekkel.
Sorba rendezés, kiválasztás
néhány elem esetén.

Gondolatok (állítások,
feltételezések, választások
stb.) világos, érthető
szóbeli és írásbeli közlése.
Egyszerű állítások
igazságának eldöntése.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb 4 elem esetén.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Műveletek gyakorlása a
racionális számkörben.
Zsebszámológépek
használata.

Műveletek a racionális számok
körében (rendszerezés).

A bizonyítási igény
fejlesztése.

A hatványozás fogalma pozitív
egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai
konkrét példákon.
Normálalak.
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Alapműveletek helyes
elvégzése kis
abszolútértékű egészek,
törtek, tizedestörtek
körében egyszerű
esetekben.
10 pozitív egész kitevőjű
hatványai,
10-nél nagyobb számok
normálalakja.

Következtetési képesség
fejlesztése összetettebb
feladatokban.

Arány, aránypár, arányos
osztás gyakorlati esetekben.
Százalékszámítási és egyszerű
kamatszámítási feladatok.

Matematikatörténeti
érdekességek megismerése.

Prímszám, prímtényezős
felbontás.
Két szám legnagyobb közös
osztója, legkisebb közös
többszöröse.
Egyszerű oszthatósági
szabályok
(3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6tal).
Egyszerű algebrai egész
kifejezések, helyettesítési
értékük.

Mindennapi szituációk
összefüggéseinek leírása a
matematika nyelvén, képletek
értelmezése.
Tapasztalatgyűjtés a
mérlegelvvel kapcsolatban.
Szövegértelmezés.

Egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása következtetéssel,
mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása.

Egyenes és fordított
arányosság felismerése és
alkalmazása egyszerű
konkrét feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok.
Osztó, többszörös, két
szám közös osztóinak,
néhány közös többesének
megkeresése.

Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
következtetéssel is.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a
derékszögű koordinátarendszer segítségével.

Számolási készség
fejlesztése a racionális
számkörben.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Két halmaz közötti
hozzárendelések megjelenítése
konkrét esetekben.
Egyértelmű hozzárendelések
ábrázolása a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Lineáris függvények.
Példák nem lineáris
függvényekre (pl. 1/x
függvény).
Sorozatok vizsgálata (számtani
sorozat).
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Lineáris függvények
ábrázolása értéktáblázattal
egyszerű esetekben.
Egyszerű sorozatok
folytatása adott szabály
szerint, néhány taggal
megadott sorozat esetén
szabály(ok) keresése.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Fejlesztés a gyakorlati
mérések és a
mértékegységváltások helyes
elvégzésében.

Mértékegységek átváltása
konkrét gyakorlati példák
kapcsán a kibővült
számkörben.

Állítások megfogalmazása,
és igaz vagy hamis voltának
eldöntése. Megoldási terv
készítése kerület-,
területszámítási
feladatoknál.
Transzformációs szemlélet
fejlesztése.

Háromszögek magasságvonala,
területe.
Paralelogramma, trapéz,
deltoid tulajdonságai, kerülete,
területe.
Kör kerülete, területe.
Szögpárok (egyállású szögek,
váltószögek, kiegészítő
szögek).
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus
alakzatok a síkban.
Szabályos sokszögek.
Nevezetes szögek szerkesztése.
Háromszög szerkesztése
alapesetekben.
A háromszög egybevágósági
esetei.
A háromszög belső és külső
szögeinek összege.
A négyszögek belső szögeinek
összege.
Három- és négyszögalapú
egyenes hasábok, forgáshenger
hálója, tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

Szerkesztési eljárások
gyakorlása.

A bizonyítási igény
felkeltése.
Térszemlélet fejlesztése.

427

Szög (fok), hosszúság,
terület, térfogat, tömeg,
űrtartalom, idő mérése a
szabványos
mértékegységeinek
ismerete.
Háromszögek területének
kiszámítása.

Adott pont középpontos
tükörképének
megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos
legegyszerűbb
szerkesztések.
Háromszögek és konvex
négyszögek belső
szögeinek összege.
Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasábok,
valamint a forgáshenger
felismerése, jellemzése.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.

Statisztikai adatok elemzése,
értelmezése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűségi kísérletek
egyszerű konkrét példák
esetében.
Gyakoriság, relatív gyakoriság
fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése,
rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok
készítése.
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A gyakoriság fogalma.
Egyszerű grafikonok
olvasása, készítése.

8. évfolyam
éves óraszám: 111 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az igényes szóbeli és
írásbeli közlés fejlesztése.
A bizonyítási igény.
Ellenpéldák szerepe a
cáfolásban.
Könyvtár és egyéb
informatikai eszközök
használata.
Szövegelemzés, értelmezés,
lefordítás a matematika
nyelvére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés
igényének fejlesztése.
Rendszerszemlélet
fejlesztése.
A tanult ismeretek közötti
összefüggések felismerése,
azok értő alkalmazása
Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Gondolatok helyes szóbeli és
írásbeli kifejezése.
A matematikai bizonyítás
előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres
próbálkozás, cáfolás.
Híres magyar matematikusok.

Szabatos, pontos írásbeli és
szóbeli fogalmazás.

Szöveges feladatok
értelmezése, megoldási terv
készítése, a feladat megoldása
és szöveg alapján történő
ellenőrzése.
Elemek halmazokba rendezése,
halmazok elemeinek
felsorolása konkrét példák
kapcsán.
A tanult halmazműveletek
alkalmazása konkrét
feladatokban.
Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása változatos
módszerekkel (fadiagram,
táblázatok készítése).

429

Szövegértelmezés egyszerű
esetekben.

A tanult halmazműveletek
felismerése két egyszerű,
konkrét halmaz esetén.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb
4-5 elem esetén, az összes
eset felsorolása.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A rendszerező képesség
fejlesztése.
Számítások egyszerűsítése
például azonosságok
felismerésével.
Zsebszámológépek
alkalmazása.
A helyettesítési érték célszerű
kiszámítása.

Ellenőrzés igényének
fejlesztése.

Szövegértelmezés, lefordítás
a matematika nyelvére.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Racionális szám fogalma
(véges, végtelen tizedestörtek),
példák nem racionális számra.
A négyzetgyök fogalma.
A természetes, egész és
racionális számok halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális
számkörben. Eredmények
becslése.
Algebrai egész kifejezések,
egyszerű képletek átalakításai.
Szorzattá alakítás kiemeléssel
egyszerű esetekben.
Algebrai egész kifejezések
szorzása egyszerű esetekben.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra
visszavezethető egyszerű
egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.

Alapműveletek helyes
sorrendű elvégzése
egyszerű esetekben a
racionális számkörben.
Egyszerű algebrai egész
kifejezések helyettesi
értékének kiszámítása.

Elsőfokú egyenletek
megoldása.

Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
következtetéssel,
egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényszemlélet
fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét függvények
esetén.

Grafikus megoldási
módszerek alkalmazása
(lehetőség szerint
számítógépen is).

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Függvények és ábrázolásuk a
derékszögű koordinátarendszerben.
x a x2; x a x
Konkrét, egyszerű feltételnek
eleget tevő pontok a koordinátarendszerben.
Egyismeretlenes egyenletek
grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk
(mértani sorozat).
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x a a x+b függvény és
ábrázolása konkrét
racionális együtthatók
esetén.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

A halmazszemlélet és a
térszemlélet fejlesztése.
Zsebszámológép használata.
A tanultak alkalmazása más
tantárgyak és a mindennapi
élet problémáinak
megoldása során.
A transzformációs szemlélet
fejlesztése.

A tanult testek áttekintése,
ismerkedés a forgáskúppal,
gúlával, gömbbel.
Eltolás a síkban.
Vektor, mint irányított szakasz.
Két vektor összege,
különbsége.
Középpontos nagyítás és
kicsinyítés konkrét arányokkal.
Szerkesztési feladatok.
Pitagorasz tétele.

A bizonyítási igény
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasábok
felszíne és térfogata.
Adott pont eltolása adott
vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás
felismerése hétköznapi
szituációkban.
Pitagorasz-tétel ismerete
(bizonyítás nélkül).

Egyszerű számításos feladatok
a geo-metria különböző
területeiről.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Adatsokaságban való
eligazodás képességének
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűség előzetes
becslése, szemléletes fogalma.
Adathalmazok elemzése
(módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése,
elemzése.

Eszközök
– írásvetítô,
– mágnestábla,
– négyzethálós tábla,
– szerkesztô eszközök,
– zsebszámológép,
– számítógép, projektor (oktatóprogramokkal, a
matematika oktatását segítô szoftverekkel, Internet
adta lehetôségekkel).
Helyiérték-táblázat
Demonstrációs számegyenes
Számkártyák
Készpénz
Adósságcédulák
Hômérômodell
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Relatív gyakoriság.
Leggyakoribb és középső
adat meghatározása
kisszámú konkrét
adathalmazban.
Grafikonok készítése,
olvasása egyszerű
esetekben.

Színesrúd-készlet
Prímszámok táblázata
Prímtéglák
Pozitív egész számok
1-tôl, 100-ig
Kétkarú mérleg
Földgömb
Sakktábla
Vasúti menetrend
Grafikonok fénymásolatai
fólián
Milliméterpapír
Síkgeometriai modellezô
készlet
Egységkockák
1 dm3-es kocka
1 literes mérôedény
Mértani testek, élvázas
testek, kiteríthetô és
összeállítható testek
Térbeli építôelemek
Szívószál, hurkapálca
Olló, kartonpapír, ragasztó
Fóliák
Milliméterpapír
Másolópapír
Dobókockák, dobótestek
Pénzérmék
Urna, számkártyák,
számozott golyók
Statisztikai zsebkönyv
Grafikonok, táblázatok
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5. évfolyam
éves óraszám: 148 óra

Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az elsajátítás képességének
fejlesztése.

Pozitív motiváció kialakítása.
Kommunikációs készség
fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata nem csak
matematikai tartalmú
állításokban.
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Értő-elemző olvasás
fejlesztése, kapcsolatok
felismerése, lejegyzése
egyszerű szimbólumokkal.
Tervezés, ellenőrzés
igényének megalapozása.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Kombinatorikus gondolkodás
fejlesztése

Tartalom
A matematika tanulási
módszereinek megismerése.
(olvasott tankönyvi szöveg
feldolgozása, lényeg
kiemelése, házi feladat
célszerű elkészítési módjai)
Könyvtárhasználat.
Összehasonlításhoz szükséges
kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb;
nagyobb; több; kevesebb; nem;
és; vagy; minden, van olyan).
Konkrét példák a biztos, a
lehetséges és a lehetetlen
bemutatására.
Változatos tartalmú szövegek
értelmezése.
Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.
Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem sorba rendezése.
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A továbbhaladás feltételei
A gondolkodási
módszerek követelményei
a többi témában
konkretizálódnak.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Számfogalom mélyítése, a
számkör bővítése.

Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése
számok kirakásával.
Műveletfogalom
kiterjesztése, mélyítése.
Számolási készség
fejlesztése a kibővített
számkörben.
Önellenőrzés igényének és
képességének a fejlesztése.

Fegyelmezettség,
következetesség fejlesztése.
Becslési készség fejlesztése.
Következtetési képesség
fejlesztése.
Értő-elemző olvasás, önálló
problémamegoldó képesség
fejlesztése.

Tartalom
Természetes számok milliós
számkörben, egészek, törtek,
tizedes törtek.
Negatív szám értelmezése.
Törtek kétféle értelmezése.
Ellentett, abszolútérték.
Alaki érték, helyi érték.
Tízes alapú számrendszer.
Kettes alapú számrendszer.
Műveletek szóban (fejben) és
írásban, szemléltetés
számegyenesen:
- természetes számok körében
osztók, többszörösök ;
– összeadás, kivonás az
egészek és a pozitív törtek
körében;
– szorzás, osztás pozitív törtek
és tizedes törtek esetében
természetes
számokkal (0 szerepe a
szorzásban, osztásban);
– szorzás, osztás 10-zel, 100zal, 1000-rel.
Műveleti sorrend.
Kerekítés, becslés, ellenőrzés.
Egyszerű elsőfokú egyenletek,
egyenlőtlenségek megoldása
következtetéssel,
lebontogatással, ellenőrzés
behelyettesítéssel.
Arányos következtetések (pl.
szabványmértékek átváltása),
egyszerű szöveges feladatok.
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A továbbhaladás feltételei
A tanult számok helyes
leírása, olvasása,
számegyenesen való
ábrázolása, két szám
összehasonlítása.
A tízes számrendszer
biztos ismerete.

Összeadás, kivonás,
szorzás, kétjegyűvel való
osztás a természetes
számok körében.
Egyjegyű nevezőjű pozitív
törtek (legfeljebb ezredeket
tartalmazó tizedes törtek)
összeadása és kivonása két
tag esetén, az eredmény
helyességének ellenőrzése.
Helyes műveleti sorrend
ismerete a négy
alapművelet esetén.
Egyszerű egyenletek,
szöveges feladatok
megoldása
következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Helymeghatározás, adott
tulajdonságú pontok
keresése.
Tájékozódás a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Összefüggés-felismerő
képesség fejlesztése.
Táblázatok,
grafikonok
értelmezése,

az

ábra

alapján

mennyiségek

közötti

összefüggés

megkeresése,

lejegyzése.

Táblázathoz

grafikon,

grafikonhoz

táblázat

Tartalom
Számegyenes,
számintervallumok ábrázolása,
ábráról való leolvasása.
Helymeghatározás konkrét
gyakorlati szituációkban.
A Descartes-féle derékszögű
koordináta-rendszer.
Egyszerű lineáris kapcsolatok
táblázata – abban hiányzó
elemek pótlása ismert vagy
felismert szabály alapján –, grafikonja.
Összeg, különbség, szorzat,
hányados változásai.
Sorozat megadása a képzés
szabályával, illetve néhány
elemével.

A továbbhaladás feltételei

Konkrét pontok ábrázolása,
pontok koordinátáinak
leolvasása.

készítése.
A függvényszemlélet
előkészítése.
Ismert szabály alapján
elemek
meghatározása,
illetve ismert elemek esetén
szabály(ok)
megfogalmazása.
Több megoldás keresése.
Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Térszemlélet fejlesztése,
testek készítése.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Tulajdonságok (pl.
szimmetria) megfigyelése.

Tartalom
Testek építése, tulajdonságaik.
Testek csoportosítása adott
tulajdonságok alapján.
Kocka, téglatest tulajdonságai,
hálója.
Párhuzamosság, merőlegesség,
konvexitás.
Síkidomok, sokszögek
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A továbbhaladás feltételei

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

Körző, vonalzók helyes
használata, két vonalzóval
párhuzamosok, merőlegesek
rajzolása.
Problémamegoldó képesség
fejlesztése szerkesztésekkel.

A szögmérő helyes
használata.
Tapasztalatgyűjtés kerület,
terület, felszín és térfogat
számításában.
Számolási készség
fejlesztése.
Mérések a gyakorlatban.
Mérőeszközök használata.
A becslés képességének
fejlesztése.

Tartalom
(háromszögek, négyszögek)
szemléletes fogalma,
tulajdonságok vizsgálata.
Távolság szemléletes fogalma,
adott tulajdonságú pontok
keresése.
Kör, gömb szemléletes
fogalma, előfordulásuk a
gyakorlati életben.
Két ponttól egyenlő távolságra
lévő pontok.
Szakaszfelező merőleges.
A szög fogalma, mérése,
szögfajták.
Téglalap (négyzet) kerülete,
területe; téglatest (kocka)
felszíne és térfogata választott
egységekkel,
szabványmértékegységekkel.
Számításos feladatok.
Szabványmértékegységek és
átváltásuk: hosszúság, terület,
térfogat, űrtartalom, idő,
tömeg.

A továbbhaladás feltételei

Szakasz másolása, adott
távolságok felmérése.

Felezőmerőleges
szemléletes fogalma.

Téglalap (négyzet)
kerületének, területének,
kocka felszínének és
térfogatának kiszámítása
konkrét esetekben.
Hosszúság és terület
szabványmértékegységei és
egyszerűbb átváltások
konkrét gyakorlati
feladatokban. A térfogat,
űrtartalom, idő, tömeg
mértékegységei.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A valószínűségi és
statisztikai szemlélet
fejlesztése.
A megfigyelőképesség,
elemző- képesség fejlesztése.
A számolási készség
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűségi játékok és
kísérletek.
Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése.
Oszlopdiagram készítése.
Egyszerű grafikonok
értelmezése, elemzése.
Átlagszámítás néhány adat
esetén.
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Konkrét feladatok kapcsán
a biztos és a lehetetlen
események felismerése.

Két szám számtani
közepének (átlagának)
meghatározása.

6. évfolyam
éves óraszám: 111 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az elsajátítás képességének
fejlesztése.
Pozitív motiváció
kialakítása.
Kommunikációs készség
fejlesztése.
A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.

Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Szövegértelmező és
szövegalkotó képesség
fejlesztése.
Mindennapi tapasztalatok
alapján matematikai modell
alkotása.
Tervezés, ellenőrzés
igényének kialakítása.
Halmazszemlélet fejlesztése.
Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Lehetőségek rendszerezett
felsorolása.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A matematika tanulási
módszereinek
továbbfejlesztése.
Matematikatörténeti
érdekességek.
Könyvtárhasználat,
informatikai eszközök
igénybevétele.
Összehasonlításhoz,
viszonyításhoz szükséges
kifejezések értelmezése,
használata (pl. egyenlő; kisebb;
nagyobb; több; kevesebb;
legalább; legfeljebb; nem; és;
vagy; minden, van olyan).
A tanultakhoz kapcsolódó igaz
és hamis állítások.
Konkrét példák a biztos, a
lehetséges és a lehetetlen
bemutatására.
Változatos tartalmú szövegek
értelmezése, készítése.

A gondolkodási módszerek
követelményei a többi
témakörben
konkretizálódnak.

Megoldások megtervezése,
eredmények ellenőrzése.
Konkrét dolgok adott
szempont(ok) szerinti
rendezése, rendszerezése.
Néhány elem kiválasztása,
elemek sorba rendezése
különféle módszerekkel.
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Egyszerű, matematikailag
is értelmezhető hétköznapi
szituációk megfogalmazása
szóban és írásban.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A műveletfogalom
mélyítése, kiterjesztése.
A számolási készség
fejlesztése gyakorlati
feladatokon keresztül is.

A becslési készség
fejlesztése.
A bizonyítási igény
felkeltése.
Racionális számok többféle
megjelenítése, többféle
leírása.
Egyenes és fordított
arányosság felismerése
gyakorlati jellegű
feladatokban és a természettudományos tárgyakban.
A következtetési képesség
fejlesztése.

Ellenőrzési igény kialakítása.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

A racionális számok.
A számok reciprokának
fogalma.
Műveletek racionális
számkörben:
– szorzás, osztás törttel,
tizedestörttel;
– alapműveletek negatív
számokkal.
Műveleti tulajdonságok, a
helyes műveleti sorrend.
Becslés a törtek körében is.
10 egész kitevőjű hatványai és
használatuk átváltásoknál.
Egyszerű oszthatósági
szabályok
(2-vel, 5-tel, 10-zel, 4-gyel, 25tel, 100-zal).
Két szám közös osztói, közös
többszöröseik.
Törtek egyszerűsítése,
bővítése.
Egyenes és fordított
arányosság.
A százalék fogalma, alap,
százalékláb, százalékérték.
Egyszerű százalékszámítás
arányos következtetéssel.

Tört, tizedestört, negatív
szám fogalma.
Pozitív törtek szorzása és
osztása pozitív egésszel.

Elsőfokú egyismeretlenes
egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása.
A megoldások ábrázolása
számegyenesen.
Szöveges feladatok megoldása.

Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása szabadon
választható módszerrel.
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2-vel, 5-tel, 10-zel, 100-zal
való oszthatóság.

A mindennapi életben
felmerülő egyszerű,
konkrét arányossági
feladatok megoldása
következtetéssel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A gyakorlati életből vett
egyszerű példákban a
kapcsolatok felismerése,
lejegyzése, ábrázolása.
A függvényszemlélet
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Változó mennyiségek közötti
kapcsolatok, ábrázolásuk
derékszögű
koordináta-rendszerben.
Példák elsőfokú függvényekre.
Példák konkrét sorozatokra.

Biztos tájékozódás a
derékszögű
koordinátarendszerben.

Geometria, mérés
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Sík és térszemlélet
fejlesztése.

Alakzatok síkban, térben.

A szimmetria felismerése a
természetben, művészetben.
Ismert alakzatok tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.

Példák egyszerű
transzformációkra.
A tengelyes tükrözés.
Tengelyesen szimmetrikus
alakzatok.

Körző, vonalzó és a
szögmérő használata.
Megoldási terv készítése.

Háromszögek, négyszögek
elemi tulajdonságai és speciális
fajtái.
A kör, körrel kapcsolatos
fogalmak.
Szögmásolás, szögfelezés.
Téglalapok szerkesztése.
Adott egyenesre merőleges
szerkesztése.
Sokszögek kerülete.

Mérések, számítások a bővült
számkörben.
A térszemlélet fejlesztése
térbeli analógiák keresésével.

Testek építése.
Téglatestek hálója, felszíne,
térfogata.
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A pont, egyenes, szakasz
fogalmának helyes
használata.
Pont tengelyes
tükörképének
megszerkesztése.
Párhuzamos és merőleges
egyenesek előállítása,
szögmásolás, szakaszfelező
merőleges szerkesztése.

Háromszögek, négyszögek
kerületének kiszámítása.
Téglatest felszíne és
térfogata konkrét
esetekben.
A térfogat és űrtartalom
mértékegységeinek
átváltása.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.

Valószínűségi játékok és
kísérletek.

Rendszerszemlélet
fejlesztése.
Megfigyelőképesség, elemző
képesség fejlesztése.
Adatok gyűjtése
környezetünkből.
Számolási készség
fejlesztése.

Adatok tervszerű gyűjtése,
rendezése. Kördiagram.
Adatok értelmezése,
jellemzése, ábrázolása (például
a leggyakoribb adat, szélső
adatok).
Átlagszámítás néhány adat
esetén.
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Konkrét feladatok kapcsán
a biztos és a lehetetlen
események felismerése.

Néhány szám számtani
közepének (átlagának)
meghatározása.

7. évfolyam
éves óraszám: 111 óra

Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Pozitív motiváció
kialakítása.
Kommunikációs készségek
fejlesztése.

A nyelv logikai elemeinek
helyes használata.

A halmazszemlélet
fejlesztése.
Szövegelemzés, lefordítás a
matematika nyelvére,
ellenőrzés.
A kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.
Tapasztalatszerzés az összes
eset rendszerezett
felsorolásában.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Matematikatörténeti
érdekességek a tananyaghoz
kapcsolva.
Könyvtár és elektronikus
eszközök felhasználása
információk gyűjtésére,
feldolgozására.
Az ,,és”, ,,vagy”, ,,ha”,
,,…akkor”, ,,nem”, ,,van
olyan”, ,,minden” kifejezések
jelentése.
Egyszerű (“minden”, “van
olyan” típusú) állítások
igazolása, cáfolata konkrét
példák kapcsán.
Példák konkrét halmazokra:
részhalmaz, kiegészítő halmaz,
unió, metszet.
Szöveges feladatok megoldása.
Változatos kombinatorikai
feladatok megoldása különféle
módszerekkel.
Sorba rendezés, kiválasztás
néhány elem esetén.

Gondolatok (állítások,
feltételezések, választások
stb.) világos, érthető
szóbeli és írásbeli közlése.
Egyszerű állítások
igazságának eldöntése.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb 4 elem esetén.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Műveletek gyakorlása a
racionális számkörben.
Zsebszámológépek
használata.

Műveletek a racionális számok
körében (rendszerezés).

A bizonyítási igény
fejlesztése.

A hatványozás fogalma pozitív
egész kitevőre.
A hatványozás azonosságai
konkrét példákon.
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Alapműveletek helyes
elvégzése kis
abszolútértékű egészek,
törtek, tizedestörtek
körében egyszerű
esetekben.
10 pozitív egész kitevőjű
hatványai,
10-nél nagyobb számok
normálalakja.

Következtetési képesség
fejlesztése összetettebb
feladatokban.

Matematikatörténeti
érdekességek megismerése.

Mindennapi szituációk
összefüggéseinek leírása a
matematika nyelvén, képletek
értelmezése.
Tapasztalatgyűjtés a
mérlegelvvel kapcsolatban.
Szövegértelmezés.

Normálalak.
Arány, aránypár, arányos
osztás gyakorlati esetekben.
Százalékszámítási és egyszerű
kamatszámítási feladatok.
Prímszám, prímtényezős
felbontás.
Két szám legnagyobb közös
osztója, legkisebb közös
többszöröse.
Egyszerű oszthatósági
szabályok
(3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6tal).
Egyszerű algebrai egész
kifejezések, helyettesítési
értékük.
Egyenletek, egyenlőtlenségek
megoldása következtetéssel,
mérlegelvvel.
Szöveges feladatok megoldása.

Egyenes és fordított
arányosság felismerése és
alkalmazása egyszerű
konkrét feladatokban.
Egyszerű százalékszámítási
feladatok.
Osztó, többszörös, két
szám közös osztóinak,
néhány közös többesének
megkeresése.

Egyszerű elsőfokú
egyismeretlenes egyenletek
megoldása.
Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
következtetéssel is.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét
hozzárendelések esetén.
Tájékozódás a síkon a
derékszögű koordinátarendszer segítségével.

Számolási készség
fejlesztése a racionális
számkörben.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Két halmaz közötti
hozzárendelések megjelenítése
konkrét esetekben.
Egyértelmű hozzárendelések
ábrázolása a derékszögű
koordináta-rendszerben.
Lineáris függvények.
Példák nem lineáris
függvényekre (pl. 1/x
függvény).
Sorozatok vizsgálata (számtani
sorozat).
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Lineáris függvények
ábrázolása értéktáblázattal
egyszerű esetekben.
Egyszerű sorozatok
folytatása adott szabály
szerint, néhány taggal
megadott sorozat esetén
szabály(ok) keresése.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

Fejlesztés a gyakorlati
mérések és a
mértékegységváltások helyes
elvégzésében.

Mértékegységek átváltása
konkrét gyakorlati példák
kapcsán a kibővült
számkörben.

Állítások megfogalmazása,
és igaz vagy hamis voltának
eldöntése. Megoldási terv
készítése kerület-,
területszámítási
feladatoknál.
Transzformációs szemlélet
fejlesztése.

Háromszögek magasságvonala,
területe.
Paralelogramma, trapéz,
deltoid tulajdonságai, kerülete,
területe.
Kör kerülete, területe.
Szögpárok (egyállású szögek,
váltószögek, kiegészítő
szögek).
Középpontos tükrözés.
Középpontosan szimmetrikus
alakzatok a síkban.
Szabályos sokszögek.
Nevezetes szögek szerkesztése.
Háromszög szerkesztése
alapesetekben.
A háromszög egybevágósági
esetei.
A háromszög belső és külső
szögeinek összege.
A négyszögek belső szögeinek
összege.
Három- és négyszögalapú
egyenes hasábok, forgáshenger
hálója, tulajdonságai, felszíne,
térfogata.

Szerkesztési eljárások
gyakorlása.

A bizonyítási igény
felkeltése.
Térszemlélet fejlesztése.
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Szög (fok), hosszúság,
terület, térfogat, tömeg,
űrtartalom, idő mérése a
szabványos
mértékegységeinek
ismerete.
Háromszögek területének
kiszámítása.

Adott pont középpontos
tükörképének
megszerkesztése.
Szögfelező szerkesztése.
Háromszöggel kapcsolatos
legegyszerűbb
szerkesztések.
Háromszögek és konvex
négyszögek belső
szögeinek összege.
Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasábok,
valamint a forgáshenger
felismerése, jellemzése.

Valószínűség, statisztika

Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.

Statisztikai adatok elemzése,
értelmezése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűségi kísérletek
egyszerű konkrét példák
esetében.
Gyakoriság, relatív gyakoriság
fogalma, tulajdonságai.
Adatok gyűjtése,
rendszerezése, adatsokaság
szemléltetése, grafikonok
készítése.
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A gyakoriság fogalma.
Egyszerű grafikonok
olvasása, készítése.

8. évfolyam
éves óraszám: 111 óra
Gondolkodási módszerek
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Az igényes szóbeli és
írásbeli közlés fejlesztése.
A bizonyítási igény.
Ellenpéldák szerepe a
cáfolásban.
Könyvtár és egyéb
informatikai eszközök
használata.
Szövegelemzés, értelmezés,
lefordítás a matematika
nyelvére.
Az ellenőrzés, önellenőrzés
igényének fejlesztése.
Rendszerszemlélet
fejlesztése.
A tanult ismeretek közötti
összefüggések felismerése,
azok értő alkalmazása
Kombinatorikus
gondolkodás fejlesztése.

Tartalom

A továbbhaladás feltételei

Gondolatok helyes szóbeli és
írásbeli kifejezése.
A matematikai bizonyítás
előkészítése: sejtések,
kísérletezés, módszeres
próbálkozás, cáfolás.
Híres magyar matematikusok.

Szabatos, pontos írásbeli és
szóbeli fogalmazás.

Szöveges feladatok
értelmezése, megoldási terv
készítése, a feladat megoldása
és szöveg alapján történő
ellenőrzése.
Elemek halmazokba rendezése,
halmazok elemeinek
felsorolása konkrét példák
kapcsán.
A tanult halmazműveletek
alkalmazása konkrét
feladatokban.
Egyszerű kombinatorikai
feladatok megoldása változatos
módszerekkel (fadiagram,
táblázatok készítése).

445

Szövegértelmezés egyszerű
esetekben.

A tanult halmazműveletek
felismerése két egyszerű,
konkrét halmaz esetén.

Sorba rendezés, kiválasztás
legfeljebb
4-5 elem esetén, az összes
eset felsorolása.

Számtan, algebra
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A rendszerező képesség
fejlesztése.
Számítások egyszerűsítése
például azonosságok
felismerésével.
Zsebszámológépek
alkalmazása.
A helyettesítési érték célszerű
kiszámítása.

Ellenőrzés igényének
fejlesztése.

Szövegértelmezés, lefordítás
a matematika nyelvére.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Racionális szám fogalma
(véges, végtelen tizedestörtek),
példák nem racionális számra.
A négyzetgyök fogalma.
A természetes, egész és
racionális számok halmazának
kapcsolata.
Műveletek racionális
számkörben. Eredmények
becslése.
Algebrai egész kifejezések,
egyszerű képletek átalakításai.
Szorzattá alakítás kiemeléssel
egyszerű esetekben.
Algebrai egész kifejezések
szorzása egyszerű esetekben.
Elsőfokú, illetve elsőfokúra
visszavezethető egyszerű
egyenletek, elsőfokú
egyenlőtlenségek megoldása.
Alaphalmaz, megoldáshalmaz.
Szöveges feladatok megoldása.

Alapműveletek helyes
sorrendű elvégzése
egyszerű esetekben a
racionális számkörben.
Egyszerű algebrai egész
kifejezések helyettesi
értékének kiszámítása.

Elsőfokú egyenletek
megoldása.

Egyszerű szöveges
feladatok megoldása
következtetéssel,
egyenlettel.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
A függvényszemlélet
fejlesztése.
Táblázatok, grafikonok
készítése konkrét függvények
esetén.

Grafikus megoldási
módszerek alkalmazása
(lehetőség szerint
számítógépen is).

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Függvények és ábrázolásuk a
derékszögű koordinátarendszerben.
x a x2; x a x
Konkrét, egyszerű feltételnek
eleget tevő pontok a koordinátarendszerben.
Egyismeretlenes egyenletek
grafikus megoldása.
Sorozatok és vizsgálatuk
(mértani sorozat).
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x a a x+b függvény és
ábrázolása konkrét
racionális együtthatók
esetén.

Geometria
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek

A továbbhaladás feltételei

Tartalom

A halmazszemlélet és a
térszemlélet fejlesztése.
Zsebszámológép használata.
A tanultak alkalmazása más
tantárgyak és a mindennapi
élet problémáinak
megoldása során.
A transzformációs szemlélet
fejlesztése.

A tanult testek áttekintése,
ismerkedés a forgáskúppal,
gúlával, gömbbel.
Eltolás a síkban.
Vektor, mint irányított szakasz.
Két vektor összege,
különbsége.
Középpontos nagyítás és
kicsinyítés konkrét arányokkal.
Szerkesztési feladatok.
Pitagorasz tétele.

A bizonyítási igény
fejlesztése.
Számolási készség
fejlesztése.

Háromszög és négyszög
alapú egyenes hasábok
felszíne és térfogata.
Adott pont eltolása adott
vektorral.
Kicsinyítés és nagyítás
felismerése hétköznapi
szituációkban.
Pitagorasz-tétel ismerete
(bizonyítás nélkül).

Egyszerű számításos feladatok
a geo-metria különböző
területeiről.

Valószínűség, statisztika
Fejlesztési feladatok,
tevékenységek
Valószínűségi és statisztikai
szemlélet fejlesztése.
Adatsokaságban való
eligazodás képességének
fejlesztése.

A továbbhaladás feltételei

Tartalom
Valószínűség előzetes
becslése, szemléletes fogalma.
Adathalmazok elemzése
(módusz, medián) és
értelmezése, ábrázolásuk.
Grafikonok készítése,
elemzése.

Eszközök
– írásvetítô,
– mágnestábla,
– négyzethálós tábla,
– szerkesztô eszközök,
– zsebszámológép,
– számítógép, projektor (oktatóprogramokkal, a
matematika oktatását segítô szoftverekkel, Internet
adta lehetôségekkel).
Helyiérték-táblázat
Demonstrációs számegyenes
Számkártyák
Készpénz
Adósságcédulák
Hômérômodell
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Relatív gyakoriság.
Leggyakoribb és középső
adat meghatározása
kisszámú konkrét
adathalmazban.
Grafikonok készítése,
olvasása egyszerű
esetekben.

Színesrúd-készlet
Prímszámok táblázata
Prímtéglák
Pozitív egész számok
1-tôl, 100-ig
Kétkarú mérleg
Földgömb
Sakktábla
Vasúti menetrend
Grafikonok fénymásolatai
fólián
Milliméterpapír
Síkgeometriai modellezô
készlet
Egységkockák
1 dm3-es kocka
1 literes mérôedény
Mértani testek, élvázas
testek, kiteríthetô és
összeállítható testek
Térbeli építôelemek
Szívószál, hurkapálca
Olló, kartonpapír, ragasztó
Fóliák
Milliméterpapír
Másolópapír
Dobókockák, dobótestek
Pénzérmék
Urna, számkártyák,
számozott golyók
Statisztikai zsebkönyv
Grafikonok, táblázatok
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INFORMATIKA
Alapozó szakasz
5-6. osztály
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való
beilleszkedést is jelent. Az oktatás alapozó szakaszában a tanuló legyen gyakorlott az
alapvető informatikai eszközök helyes használatában, legyen ismerete az
információszerzés és a kommunikáció főbb alapelemeiről.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a
számítógép kezelésének alapjait, az egér és a billentyűzet használatát. Iskolai tanulmányi
és közösségi feladataihoz kapcsolódó számítógépes programokat használjon (például
Digitális tudástár). Legyen tapasztalt az alapvető alkalmazói programok kezelésében, a
rajzok, zenei anyagok és a szövegek szerkesztésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek. A
tanuló jegyezzen le többféleképpen algoritmusokat, ismerjen olyan programozási nyelvet,
amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására, modellezésre.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Tudja a tanuló, hogy az
adatok kezelését az informatikai eszközök és módszerek teszik lehetővé.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a
tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a kamaszkornak megfelelő eszközökkel és módszerekkel
dolgozzanak a tanulók. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a
gyerekek. Használjuk a játék erejét!
Az egyénileg végzett tevékenységeket kiválthatja a csoportoknak adott, közösen
megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben” megoldandó
problémákat is kapjon a tanulócsoport.

A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a
leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek
(Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés
során tárjuk fel a tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában
megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának
rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egyegy témakör feldolgozása során a tanuló
− tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját,
− elkészített dokumentumait,
− ismereteinek szintjét,
− fejlődését,
− órai aktivítását,
− együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét)
értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel.
A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai az alapozó szakaszban
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A gyermekek tevékenységére ebben az életkorban a felfedezés, az önálló munka élménye
szintén meghatározó. Ekkor az értékeléshez szükséges információkat a tanulók
munkájának folyamatos megfigyelésével, fejlődésük követésével szerezhetjük meg.
A gyerekek tudásával kapcsolatos rendszeres visszajelzésre már fokozottabban szükség
van. Ezt legmegfelelőbben a tanórai feladatok értékelésével valósítjuk meg.
A tanulók felkészültségét, tudását is ellenőriznünk kell. Ezt ne feleltetéssel, vagy az
ismeretek írásban való számonkérésével oldjuk meg, hanem a munka során felmerülő
kérdések közös megbeszélésével.
A csoport együttes tevékenységét, az együtt dolgozás képességét, a projektfeladatok
sikerességét is értékelnünk kell.

A tanterv alkalmazásához szükséges tárgyi feltételek
A 11//1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján
− számítógépterem
(1
tanuló/1
gép)
multimédia
számítógépekkel,
számítógéptermenként nyomtatóval;
− iskolai könyvtár;
− ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
−
−
−
−
−
−

megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot;
adjon segítséget a gyakorlati munkához;
ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát;
támogassa a csoportmunkát;
korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus;
az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési
követelményekhez;
− sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig;
− hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be;
− megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit.

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat
és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
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befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán
fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények
és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott
szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben,
és a szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi
kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák
megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén
társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai
modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a
törekvést ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak
és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki
kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősséget.
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5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati
együttműködés az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját
tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
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tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
- Testi és lelki egészség
- Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás
A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált
tevékenysége épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.
Ez akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi
tanterve) teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a
munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul
életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos
kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a
tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell
figyelemmel lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
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Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeit, önállóságát, kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan
alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a
szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen
a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és
egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének,
oktatásának feladatai.
Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az
iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a
tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és
e tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.

5. osztály:
Éves óraszám: 18,5 óra
Heti óraszám: 0,5 óra: I. vagy II. félévben 1 óra, vagy kéthetente 1 óra
Az informatikai eszközök használata
Informatika-alkalmazói ismeretek
Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
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Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári és médiainformatika
Témakörök tartalmak:

Az informatikai eszközök használata:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra if) gy)
Kulcskompetenciák fejlesztése:
kommunikációs
szabálykövető
lényegkiemelő
problémamegoldó
komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
Gondolkodási képességek fejlesztése:
Analógiás gondolkodás fejlesztése
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Adott informatikai környezet tudatos használata.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás.
A legszükségesebb perifériák megismerése.
A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és
állományműveleteinek megismerése
A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata.

A tartalom kulcselemei:
Mire alkalmas a megfelelő informatikai rendszer?
Kommunikáció a programokkal.
A számítógép fő egységei.
A számítógép és perifériái (billentyűzet, egér).
Háttértárak (flopi, winchester, CD).
Háttértárak, állományok kezelése.
Minden állományt pontosan azonosítunk!
Az egér, a billentyűzet működési elve.
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Informatikaalkalmazói ismeretek:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Hon- és népismeret
Környezeti nevelés
Tanulás
Kulcskompetenciák fejlesztése:
lényegkiemelő
problémamegoldó
Gondolkodási képességek fejlesztése:
korrelatív gondolkodás
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
az ismeretek új helyzetben való alkalmazása
szövegalkotás képessége
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Kézi szövegfeldolgozás.
Szövegkészítés számítógéppel.
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz,
zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése.
Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök
megismerése.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Közhasznú információforrások használata.
Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban.

A tartalom kulcselemei:
A rajzeszközök és a színek.
A vágólap.
A szövegegységek.
A szövegbevitel.
A szöveg javítása, módosítása.
Karakter szintű formázás (betűtípus, -méret, stílus).
A bekezdés igazítása.
A multimédia alapelemei: szöveg, hang, álló- és mozgókép.
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A mozgókép trükkjei (animálás, fázisok).
Az információ rögzítése és megjelenítése.
Mit üzennek az adatok?
Adat, számadat, szöveges adat.
Tudakozódás.
Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata.

Infotechnológia:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
Kulcskompetenciák fejlesztése:
problémamegoldó
szabálykövető
lényegkiemelő
kommunikációs
döntési
Gondolkodási képességek fejlesztése:
induktív gondolkodás
deduktív gondolkodás
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek

Altémák:
Az információ különféle formái, jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása.
Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi
fogalmának megismertetése.
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megvalósítása számítógépen
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása
Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése.
Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel.
A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban.

A tartalom kulcselemei:
A jelek világa.
Titkosírások.
Algoritmusok leírása.
Algoritmusok és adatok.
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Adatok kiválasztása, bevitele, paraméter.

Infokommunikáció:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Kulcskompetenciák fejlesztése:
életvezetési
kritikai

Altémák:
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről.
Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása.
Az elektronikus levelezés alapjai.

A tartalom kulcselemei:
A webhely, webcím.
A link.
Az e-mail. Az e-mail-cím.
A levél felépítése.
A Netikett.

Az információs társadalom:
Kiemelt fejlesztési területek:
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Testi és lelki egészség
Kulcskompetenciák fejlesztése:
kommunikációs
problémamegoldó
döntési
életvezetési
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
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az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Szabadon felhasználható források megismertetése.
Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása.
Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése.
Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb
etikai kérdései.
A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei.

A tartalom kulcselemei:
A személyi adatok információs és azonosító szerepe. Adatvédelem.
Néhány kulcstalálmány megismerése.
Az iskolai, a munkahelyi számítógép használata. Helyi hálózat.
Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés.
Káros-e a számítógépezés?

Könyvtári és médiainformatika:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
Kulcskompetenciák fejlesztése:
problémamegoldó
Gondolkodási képességek fejlesztése:
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Hagyományos eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Az információkeresés technikája.
A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.
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A tartalom kulcselemei:
Dokumentumtípusok, nyomtatott ismerethordozók.
Nyomtatott dokumentumok: könyv, időszaki kiadványok (évkönyv, sorozat),
sajtótermékek.
A könyv formai jellemzői.
A betűrendes leíró katalógus szerkezete.
A katalóguscédula.
Segédkönyvek (szótár, lexikon, enciklopédia).
Elektronikus információhordozók.
Keresési technikák hagyományos és elektronikusan tárolt információ keresésénél.
Sajtótermékek.
A médiatermékek fogyasztásának veszélyei.
Webcím
Az információ lementése

6. osztály:
Éves óraszám: 37 óra
Heti óraszám: 1 óra
Az informatikai eszközök használata
Informatika-alkalmazói ismeretek
Infotechnológia (problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel)
Infokommunikáció
Az információs társadalom
Könyvtári és médiainformatika
Témakörök tartalmak:

Az informatikai eszközök használata:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Kulcskompetenciák fejlesztése:
szabálykövető
lényegkiemelő
problémamegoldó
komplex információk kezelésével kapcsolatos képességek
Gondolkodási képességek fejlesztése:
Analógiás gondolkodás fejlesztése
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Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Adott informatikai környezet tudatos használata.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás.
A legszükségesebb perifériák megismerése.
A számítógép könyvtárstruktúrájának, mappaszerkezetének könyvtár- és
állományműveleteinek megismerése
A leggyakrabban használt eszközök működési elveinek bemutatása és használata.

A tartalom kulcselemei:
Mire alkalmas a megfelelő informatikai rendszer?
Operációs rendszer.
Grafikus operációs rendszer
A számítógép fő egységei.
Nyomtatók.
A multimédia eszközei.
Az állomány (fájl) fogalma.
A monitor, a nyomtató, a flopiegység, a merevlemezes egység, a CD-olvasó
működési elve.

Informatikaalkalmazói ismeretek:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Hon- és népismeret
Környezeti nevelés
Kulcskompetenciák fejlesztése:
problémamegoldó
Gondolkodási képességek fejlesztése:
korrelatív gondolkodás
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
szövegalkotás képessége
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
a mindennapi életben való eligazodás
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Altémák:
Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása.
Szövegkészítés számítógéppel.
Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek (szöveg, rajz,
zene, fénykép, animáció, film) szerkesztése.
Az információ szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök
megismerése.
Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése.
Közhasznú információforrások használata.
Digitális Tudásbázis-rendszer használata, keresés az adatbázisban.

A tartalom kulcselemei:
A rajzolóprogram emeltszintű szolgáltatásai. Transzformációk.
A szövegbevitel.
A szövegszerkesztés célja.
Bekezdés szintű formázás (igazítás, sor- és térköz).
Oldalbeállítás (tájolás, margó).
A multimédia alapelemei: szöveg, hang, álló- és mozgókép.
A mozgókép trükkjei (animálás, fázisok).
A multimédia számítógép.
Adattípusok.
Az adatok áttekinthetősége.
Információ szerzése forrásokból.
Oktatási adatbázis és programgyűjtemény használata.

Infotechnológia:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
Kulcskompetenciák fejlesztése:
problémamegoldó
szabálykövető
lényegkiemelő
kommunikációs
döntési
Gondolkodási képességek fejlesztése:
induktív gondolkodás
deduktív gondolkodás
analógiás gondolkodás
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vizuális memória
Megismerési képességek fejlesztése:
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek

Altémák:
Az információ különféle formái, jellemző felhasználási lehetőségeinek bemutatása.
Problémák informatikai jellegű megfogalmazása. Az algoritmus hétköznapi
fogalmának megismertetése.
Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megvalósítása számítógépen
A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása
Táblázatok, diagramok megismerése, adatok rendezése.
Feladatok megoldása egyszerű fejlesztő rendszerrel.
A szabályozó eszközök hatásának megfigyelése oktatóprogramokban.

A tartalom kulcselemei:
Az információ. Információátvitel (telefon).
Algoritmusok leírása.
Algoritmusok és adatok.
Beavatkozás a programfutásba.

Infokommunikáció:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Kulcskompetenciák fejlesztése:
életvezetési

Altémák:
Hatékony, céltudatos információszerzés az internetről.
Csoportos kommunikációs eszközök segítségével információ küldése és fogadása.
Az elektronikus levelezés alapjai.

A tartalom kulcselemei:
Keresés.
Az e-mail.
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A Netikett.
Címjegyzék.

Az információs társadalom:
Kiemelt fejlesztési területek:
Hon- és népismeret
Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
Testi és lelki egészség
Kulcskompetenciák fejlesztése:
kommunikációs
problémamegoldó
döntési
életvezetési
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Szabadon felhasználható források megismertetése.
Személyi információk, személyes adatok fogalmának tisztázása.
Az informatika múltjára vonatkozó történetek megismertetése.
Annak tisztázása, hogy az informatikai eszközök alkalmazásának melyek a fontosabb
etikai kérdései.
A számítógépes játékok és az internet használatának veszélyei.

A tartalom kulcselemei:
Személyi információk jogi oldala.
Adatvédelem.
Néhány kulcstalálmány megismerése. Neumann János
Helyi hálózat.
Mások adataihoz, dokumentumaihoz való hozzáférés.
Veszélyek a számítógép-használatban. Játékszenvedély.

Könyvtári és médiainformatika:
Kiemelt fejlesztési területek:
Információs és kommunikációs kultúra
Tanulás
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Kulcskompetenciák fejlesztése:
problémamegoldó
Gondolkodási képességek fejlesztése:
analógiás gondolkodás
Megismerési képességek fejlesztése:
információszerzés és -feldolgozás
a mindennapi életben való eligazodás

Altémák:
Hagyományos eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése.
Az információkeresés technikája.
A médiumok megkülönböztetése és irányított feldolgozása.
Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata.

A tartalom kulcselemei:
Raktári rend, szakrend.
A könyvek tartalmi csoportosítása: szépirodalom, ismeretközlő irodalom,
sajtótermékek.
Katalógus. A betűrendes leíró katalógus szerkezete és használata.
Nem nyomtatott információhordozók. Előnyök és hátrányok
Keresési technikák hagyományos és elektronikusan tárolt információ keresésénél
Az információ újszerűsége, pontossága, hitelessége.
Webcím, az URL.

A továbbhaladás feltételei
1. Az informatikai eszközök használata
A tanuló:
− Tudjon számítógépet önállóan üzembe helyezni.
− Ismerje a főbb egységeket és funkcióikat.
− Ismerje a háttértárolók szerepét, azok néhány fajtáját.
− Tudjon lemezmeghajtót kiválasztani.
− Tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, a
számára szükséges fájlt megtalálni.
− Tudjon könyvtárat létrehozni, törölni.
− Tudjon fájlt, könyvtárat áthelyezni, másolni.
− Ismerje a lemezkezelés szabályait.
− Tudja megkeresni az általa használt programok futtatható és egyéb állományainak
ikonjait.
− Tudja több módon is elindítani az általa használt programokat.
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− Tudjon menüelemeket, parancsokat használni.
− Tudja használni a grafikus felület ablakait, ablakrendszerét, tudja módosítani azok
tulajdonságait.
− Tudjon önállóan használni játék- és oktatóprogramokat.
2. Informatikaalkalmazói ismeretek
A tanuló:
− Tudjon önállóan használni egyszerű rajzkészítő programot.
− Tudatosan használja a rajzolóprogramot rajzos-szöveges munkáinak megalkotására,
módosítására.
− Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
− Tudja mozgatni a dokumentum kijelölt részletét.
− Tudja segítséggel elmenteni elkészült munkáit az általa kiválasztott helyre, azokat
tudja onnan visszatölteni.
− Tudja segítséggel kinyomtatni kész munkáját.
− Tudjon önállóan begépelni szöveget.
− Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
− Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
− Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
− Tudjon megfelelő program segítségével rövid animációt elkészíteni.
− Ismerje a vágólap szerepét, tudja azt használni szerkesztési műveletekre.
− Tudja kinyomtatni kész munkáját.
− Tudjon önállóan begépelni szöveget.
− Tudja több módon kijavítani, módosítani a szöveget.
− Tudja a dokumentum egy részét kijelölni.
− Tudja végrehajtani karakterek, szavak formázását.
− Tudjon kezelni megfelelő program segítségével hangos, képes dokumentumot.
− Tudjon hangfelvételt készíteni arra alkalmas program segítségével.
3. Infotechnológia
A tanuló:
− Legyen képes egyszerűen kódolt üzenet olvasására, továbbítására.
− Tudjon használni egy titkosírást, az abban levő üzenet információtartalmát képes
legyen megérteni.
− Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
− Ismerjen meg különböző információfajtákat.
− Tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az iskolában
előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
− Tudjon Logo nyelven egyparaméteres eljárásokat létrehozni.
− Tudja a létrehozott eljárásokat építőelemként felhasználni.
− Alkalmazza a paraméterek módosításával megvalósítható vizsgálatokat.
− Ismerje fel és tudja különféle formákban megfogalmazni a hétköznapi életben és az
iskolában előforduló események, tevékenységek algoritmizálható részleteit.
− Tudjon Logo nyelven többparaméteres eljárásokat létrehozni.
− Tudjon létrehozni rekurziót tartalmazó többparaméteres eljárásokat.
− Tudjon egyszerűbb folyamatokat modellezni a paraméterek módosításával, lássa a
paraméterek szerepét, hatását.
− Ismerje fel az adatok (paraméterek) visszajelzésének tényét.
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− Legyen tisztában a kódolás menetével, az információk ilyen kezelésével.
− Lássa meg a kapcsolatot az információ különböző megjelenési formái között.
− Ismerje, értse az információ, mint jelenség lényegét.
4. Infokommunikáció
A tanuló:
− Tudjon segítséggel elektronikus levelet olvasni és küldeni.
− Tudjon cím alapján weboldalt felkeresni.
− Lásson példát internetes keresésre.
5. Az információs társadalom
A tanuló:
− Ismerje fel az információ jelentőségét a régi és a mai társadalmakban.
6. Könyvtári és médiainformatika
A tanuló:
− Ismerjen fel nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat.
− Ismerje a nyomtatott dokumentumok, periodikák típusait.
− Tudjon információt szerezni nem nyomtatott dokumentumokból.
− Ismerje az iskolai könyvtár szépirodalmi és szakirodalmi részeit, legyen tisztában
az itt használt kétféle raktári renddel.
− Tudjon számára szükséges irodalmat megkeresni a könyvtári részekben.
− Ismerje a könyvek formai jellemzőit.
− Tudjon a könyvtár médiatár részéből számára szükséges dokumentumot
kiválasztani.
− Ismerje a betűrendes katalógus felépítését.
− Ismerje a katalóguscédulán található legfontosabb adatokat.
− Tudjon katalógus-cédulákat használni.
− Tudjon keresni megadott szempontok alapján a betűrendes katalógusban szerző
szerint, cím szerint.
− Tudjon tájékozódni a „kézi könyvtár”-ban.
− Tudjon segédkönyveket használni információszerzésre.
− Alkalmazza az ábécét a lexikonban, szótárban keresésnél.

Fejlesztő szakasz
7-8. osztály
Célok és feladatok
Korunkban a társadalmi szocializáció már környezetünk informatikai rendszerébe való
beilleszkedést is jelent. Az oktatás fejlesztő szakaszában a tanulónak már legyenek
sokirányú tapasztalatai az alapvető informatikai eszközök helyes használatáról, az
információszerzés és a kommunikáció társadalmi rendjéről. Legyen képes
információtudatos viselkedésre.
A számítógép kiemelkedik az informatikai eszközök sorából, ismerje meg a tanuló a
számítógép kezelésének alapjait, a legfontosabb hardvereszközök használatát. Tudja a
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hardver és szoftver fogalmát. Iskolai tanulmányi és közösségi feladataihoz kapcsolódó
számítógépes programokat használjon (MINDEN TANTÁRGY). Gyakorlottan használja a
feladathoz választott alkalmazói programokat, ismerje ki magát multimédiás környezetben.
Legyen képes elvégezni a mindennapi karbantartás feladatait. Ismerje néhány kiemelkedő
magyar tudós szerepét a számítógép fejlődésében.
Az algoritmizálás egyszerre eszköze a problémamegoldásnak és a képességfejlesztésnek.
Ismerjen a tanuló alapalgoritmusokat, tudjon alapvető utasításokat olyan programozási
nyelven, amely alkalmas az algoritmusok kipróbálására. Tudjon egyszerű folyamatokat
modellezni, legyenek tapasztalatai a természeti, társadalmi események számítógépes
modellezésében.
Az információszerzés adatok gyűjtését és feldolgozását jelenti. Ismerje a tanuló az
adatkezelés technikáját, az adatvédelem és a szerzői jog szabályait.
A papíron és elektronikusan tárolt információ hozzáférését is tanulnunk kell. Ismerje meg a
tanuló a könyv értékét, a könyvtár és az internet lehetőségeit.
Nagyon fontos az, hogy a tanulók életkorának megfelelő eszközökkel és módszerekkel
dolgozzunk. Minden tanórán sokféle érdekes tevékenységgel találkozzanak a gyerekek.
Szerezzenek tapasztalatokat az önálló tanulás fontosságáról, hatékony technikáiról, így
készülhetnek fel az egész életen át tartó tanulásra.
Az egyénileg, elszigetelten végzett tevékenységeket gyakran kiválthatja a csoportoknak
adott, közösen megoldható feladat. Valódi kihívásokat jelentő feladatokat, „élesben”
megoldandó problémákat is kapjon a tanulócsoport.

A tanulók értékelése
A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. Akkor tudjuk a
leghatékonyabban szervezni a foglalkozásokat, ha a nagy óraszámú egységek
(Informatikaalkalmazói ismeretek; Infotechnológia) kezdetekor diagnosztikus értékelés
során tárjuk fel a tanulók ismereteit.
Szummatív értékelést félévkor és év végén, valamint az iskola pedagógiai programjában
megjelölt szakaszokban osztályzatok, illetve szöveges értékelés formájában adunk.
Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának
rendszeres ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos szóbeli értékeléssel valósul meg. Egyegy témakör feldolgozása során a tanuló
− tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját,
− elkészített dokumentumait,
− ismereteinek szintjét,
− fejlődését,
− órai aktivítását,
− együttműködését (a csoport- és projektmunkában való részvételét)
értékeljük rendszeres szóbeli értékeléssel és havonta érdemjeggyel.
A tanulói teljesítmény értékelésének kritériumai a fejlesztő szakaszban
A felsőbb évfolyamokban a produktumot előállító tudás, az önálló ismeretszerzés és a
komolyabb dokumentumok elkészítése az értékelés alapja. A munkák már több tanóra alatt
készülnek el, ezek értékelése során állapíthatjuk meg a valódi tudást.
Elméleti ismeretek esetén már alkalmazhatjuk a szóbeli feleltetést, írásos ellenőrzést,
kiselőadások tartását. Gyakorlati ismeretek esetén az ellenőrzés formája lehet írásos
ellenőrzés, tanulói tevékenység megfigyelése, összetett projektfeladat esetén az önálló
munkavégzés a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a csoportos munkavégzés produktuma.
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Az értékelés szempontjai, hogy a tanuló milyen szinten sajátította el a szaknyelvet, a
megismerési algoritmusokat, ismeri-e a legfontosabb tényeket, jelenségeket, fogalmakat,
felismeri-e a hasonlóságokat, analógiákat, tudja-e elméleti ismereteit a gyakorlatban
alkalmazni, képes-e az önálló munkavégzésre, tükröződik-e a logikus gondolkodás a
teljesítményében, tud-e önállóan ismereteket szerezni, feldolgozni, új ismereteket
előállítani, képes-e egyszerűbb logisztikai feladatok megoldására, ki tudja-e választani a
munkájához szükséges eszközöket, milyen mértékben alkalmazza a számítógépet mint
eszközt mindennapi munkájában, kialakult-e benne a folyamatos önképzés igénye.

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmények
és tárgyi feltételek
A 11//1994. MKM rendeletben meghatározottak alapján
− számítógépterem
(1
tanuló/1
gép)
multimédia
számítógépekkel,
számítógéptermenként nyomtatóval;
− iskolai könyvtár;
− ezenfelül: internetelérés, digitális fényképezőgép vagy web-kamera, szkenner.

A tankönyvek kiválasztásának elvei
−
−
−
−
−
−

megfelelő feldolgozásban tartalmazza a szükséges ismeretanyagot;
adjon segítséget a gyakorlati munkához;
ösztönözze a további önálló ismeretszerzést és számítógépes munkát;
támogassa a csoportmunkát;
korosztálynak megfelelő nyelvezet és stílus;
az ábrák és képek mennyisége, minősége és tartalma igazodjon a fejlesztési
követelményekhez;
− sokféle feladatot tartalmazzon a könnyűtől a nehézig;
− hardver- és szoftverfüggetlen legyen, vagy többféle lehetőséget mutasson be;
− megfelelően kezelje az informatika gyorsan változó részeit.
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TERMÉSZETISMERET
Célok és feladatok

A természetismeret tantárgy tartalmában, szemléletében az 1–4. évfolyam természet- és
társadalomismeret tantárgyára épül, azzal egységet alkot.
A tantárgy legfontosabb célja és feladata az 1–4. évfolyamokon elsajátított elemi szintű
természettudományos ismeretek bővítése, a kialakult jártasságok, készségek, képességek
továbbfejlesztése és a természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességek
megalapozása. Nem cél az elvont tudományos fogalmak meghatározása, definíciószerű
megtaníttatása.
Kívánatos, hogy a tanulók személyes tapasztalatok útján jussanak el a természet
szépségeinek, értékeinek megismeréséhez.
Az ismereteik alapján elvárható a természeti jelenségek elemi szintű értelmezése, a
bekövetkező változások felismerése, a természeti jelenségek, folyamatok oksági
összefüggéseinek megértése, a lényeges elkülönítése a lényegtelentől.
Tegye lehetővé a tanulók számára, hogy alapfokon megismerjék, elsajátítsák a
természettudományos kutató módszereket: a vizsgálódást, a megfigyelést, a mérést, a
kísérletezést, az összefüggések felismerését, az eredmények elemzését és értékelését,
továbbá biztosítsa a tapasztalatokat szakszerű megfogalmazását szóban, rögzítését írásban,
rajzban. Fejlessze a tanulók tanulási képességeit.
Ösztönözze a tanulókat a taneszközökön kívüli ismerethordozók használatára és az önálló
ismeretszerzésre.
Ismereteik alapján elvárható, hogy a gyermek egyre iztosabban igazodjék el közvetlen,
majd távolabbi környezetében.
Ismerjék szűkebb hazájuk (a Zempléni Tájvédelmi Körzet, s a Bodrogköz) sajátos és
védett élővilágát, védett és veszélyeztetett növényeit, állatait!
Állandó látogatói legyenek az e témájú Kazinczy Múzeum kiállítási anyagának.
Legyenek büszkék szűkebb hazánk (Hegyköz, Bodrogköz, Zemplén és Abaúj) érintetlen
természeti adottságaira, „szűzies” tisztaságára.
Követelmények

1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról,
a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott technikai és társadalmi
kérdésekkel.
Tudja elemezni a környezetre kifejtett emberi és társadalmi hatásokat, e hatások által
okozott problémákat, ismerje fel és keressen megoldási módokat ezekre a problémákra.
Hasonlítsa össze saját elképzeléseit a tudományos elképzelésekkel. Lássa a tudományos
vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát és fejlődését. Ismerje meg a természettudomány
néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
Alkalmazza a megismert természeti törvényszerűségeket a technikai eszközök
működésének és a folyamatok magyarázatára.
2. Természettudományos megismerés
Tudja megfogalmazni és elmondani a természeti és technikai tárgyakkal, jelenségekkel,
folyamatokkal összefüggő elképzeléseit.
Tudjon önállóan és csoportmunkában egyszerű megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat,
kísérleteket végezni. Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez,
kísérletekhez szükséges eszközöket. Lássa, hogy ismereteit folyóiratok, könyvek, rádió,
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televízió és az internet is bővitheti. Tudja használni az ismerethordozókat
csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerint
információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. Tudja nyelvtanilag helyesen
megfogalmazni szóban vagy írásban rögzíteni a megfigyelések, tapasztalatok által
megszerzett ismereteket. Legyen képes a különféle módon megszerzett ismereteit
egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyen képes az
előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és
magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Az anyag
Ismerje meg az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és az
anyagmegmaradást bemutató jelenségeket.
Ismerje fel a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Legyen képes egyszerű
anyagok technikai formálására.
Tudja a tömeg és a súly fogalmát elválasztani a szilárd és a kemény fogalmaktól. Ismerje
meg, hogy a levegőnek (gázoknak) tömege és súlya van.
Legyen képes a halmazállapot-változások kísérleti, jelenségszintű megfigyelésére, az
olvadás és az oldódás megkülönböztetésére és értelmezésére. Tudja a halmazállapotváltozásokról tanultakat összekapcsolni az időjárási jelenségekkel.
Ismerje meg az anyag szerkezetével kapcsolatos részecskeképet, egyszerű golyómodellt és
konkrét példákon a részecskékből való felépítettséget. Ismerje a kristályos anyagokat.
Tudja megmagyarázni a keveredési folyamatokat. Ismerje fel az összetett rendszerek
összetevőit.
Tudjon csoportosítani anyagokat tulajdonságaik alapján, és legyen képes az egyes
tulajdonságok anyagszerkezeti értelmezésére.
Energia
Ismerje a kvalitatív energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat,
energiaforrásokat és az energia átalakukási folyamatokat.
Tudja példák segítségével bemutatni az energiamegmaradást és az energiaterjedést.
Ismerje az energiahordozók jelentőségét, az energia iránti igényt, a készletek végességét és
az energiatakarékosság jelentőségét. Tudatosuljon benne az energiatakarékos magatartás.
Információ
Szerezzen gyakorlatot az információközléssel kapcsolatos játékokból, pl. kódolás,
dekódolás.
A tér
Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén. Legyen képes hely, irány, távolság
meghatározására és a világtájak, földrajzi fokhálózat, térkép használatára. Tudja
Magyarországot elhelyezni Európában és a Földön. (Ezek a követelmények a Földünk és
környezetünk tantárgyban valósulnak meg.)
Idő és a mozgás
Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni. Tudatosuljon benne a mozgás
általános jellege. Példákon keresztül ismerje meg a helyváltoztató, helyzetváltoztató, aktív
és passzív mozgásokat. Ismerje meg az időjárási és éghajlati jelenségeket, az évszakok
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változásait. (Ezek a követelmények a Földünk és környezetünk tantárgyban valósulnak
meg.)
Lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
Ismerje meg a Föld tengelyferdeségének következményeit, a földrajzi övezetességet, a
kontinenseket, óceánokat. Ismerje fel a felszínformákat, a felszínváltozások folyamatainak,
és Magyarország vagy egy kontinens földrajzi leírását. (Ezek a követelmények a Földünk
és környezetünk tantárgynál valósulnak meg.)
Rendszer
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai életközösségek
növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Legyen képes egyszerű
táplálékláncokat, táplálékhálózatokat összeállítani.
Legyen képes az életközösségekben szerepet játszó szabályozási folyamatok elemzésére.
Ismerje fel az oldódás, halmazállapot-változás, az lassú és gyors égés folyamatait, a
hőtágulást, a testeknek folyadékban való úszását, lebegését és ismerje meg e jelenségek és
folyamatok leírásait. Egyszerű mérésekkel, kísérletekkel ismerje meg az egyensúly
fogalmát.
Az élet
Használja az életjelenségeken alapuló életértelmezést az élővilág elemzése során. Fogadja
el az élővilág relatív állandóságát, hosszú időszak alatt lezajló átalakulását és ebben a
folyamatban ismerje fel az öröklés lehetséges szerepét. Ismerje meg az élővilág
szerveződési szintjeit. A sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet fogalmakat. Legyen
képes az élőlényeket megadott szempontok alapján (nagyobb „osztályok” nevével)
besorolni, csoportosítani. Tudja összehasonlítani a növényi és állati anyagcserét, és
összekapcsolni az öröklődést a szaporodással.
Ismerje meg alapszinten az emberi test felépítésének, működésének jellemzőit és az egyes
szervrendszerek gyakoribb betegségeit, és azok megelőzését. Tudja a szervezete
pubertáskori változásait és ezek okait. Ismerje és alkalmazza helyesen az egészséges
életmód szabályait, tudja mit kell tennie szervezete egészséges fejlődése érdekében.
Ismerje az egészségét veszélyeztető környezeti hatásokat és törekedjen ezek
kiküszöbölésére. Lássa a betegségek megelőzésének fontosságát.
Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait.
Ismerje fel a szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket.
Alakuljon ki benne a környezetvédelmi tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne
saját egyéni felelőssége környezetének jövőbeni alakulásáért.
Témakörök
5. évfolyam
Témák

Órák
A

1. A testek tulajdonságai, a
mérés
2. Fizikai jelenségek
3. Hazánk életközösségei

7
41

Az erdő életközössége

18

A rétek életközössége

10

6. évfolyam
Témák

1. Az anyag

6

2. A változások
3. A növények és az állatok
A növények testfelépítése és
életműködései
Az állatok testfelépítése és
életműködései
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Órák
B

7
5
13
6
7

Vizek, vízpartok
életközössége
4. Az életközösségek általános
jellemzői
Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
Összesen

4. Az ember

13

Az ember szervezete és
egészsége
Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
Összesen

6
60
14
74

20
20
45
11
56

A műveltségi terület fejlesztési feladataihoz való kapcsolódást az alábbi számok jelőlik:
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról,
a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről
2. A természettudományos megismerés
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
3.1.Az anyag
3.2.Energia
3.3.Információ
3.4.A tér
3.5.Idő és mozgás
3.6.A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
3.7.Rendszer
3.8.Az élet

Kulcskompetenciák fejlesztése
Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák körébe sorolták be azokat a tudásokat
és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát
- egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern
világhoz,
- másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a
befolyásolásához.
Ezért lett az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák
meghatározott rendszere.
A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van a
személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi
beilleszkedéshez és a munkához.
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van
abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek
elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások
befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. Mindegyeik kulcskompetencia egyformán
fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú társadalomban.

A kulcskompetenciák
1. Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények
és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott
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szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és
kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben,
és a szabadidős tevékenységekben.
2. 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 idegen nyelvi
kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák
megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg
értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén
társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei - érdeklődése szerint.
3. Matematikai 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 – eltérő mértékben – felöleli a matematikai
gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai
modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a
törekvést ezek alkalmazására.
4. Természettudományos kompetencia
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent ara, hogy ismeretek és
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a
természetben, valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló
kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk,
előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak
és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki
kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta
változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt
egyéni és közösségi felelősséget.
5. Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és
kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő
készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése,
tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati
együttműködés az Interneten keresztül.
6. A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját
tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az
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információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit,
ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, 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. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
7. Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékorientációs, interperszonális, interkulturális, 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 ara, hogy a társadalmi folyamatokról,
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a
közügyekben.
8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
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.
9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai
megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának
elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve
különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a
tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a
mozgóképet.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A Nemzeti alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek.
Összekötik a műveltségterületek bevezetőit és fejlesztési feladatait.
A Nemzeti alaptanterv az alábbi kiemelt fejlesztési feladatokat határozza meg:
- Énkép, önismeret
- Hon- és népismeret
- Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra
- Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés
- Gazdasági nevelés
- Környezettudatosságra nevelés
- A tanulás tanítása
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Testi és lelki egészség
Felkészülés a felnőtt lét szerepeire
Egységes alapokra épülő differenciálás

A tartalmi szabályozást a Nemzeti alaptanterv úgy valósítja meg, hogy az egységesítést
szolgáló közös alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált
tevékenysége épülhessen.
A Nemzeti alaptanterv a gyerekek, a serdülők, és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez
szükséges fejlesztési feladatok meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást.
Ez akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja (ezen belül helyi
tanterve) teret enged a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a
munkának, fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési képességét, akaratát, hozzájárul
életmódjuk, motívumaik, szokásaik, értékekkel való azonosulásuk fokozatos
kialakításához, megalapozásához.
A kulcskompetenciák hatékony fejlesztésének egyik feltétele a fejlesztési célokkal adekvát
tanítási folyamat, tevékenység. A Nemzeti alaptanterv azt a felfogást képviseli, hogy a
tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, szabályozása
és értékelése.
A differenciált tanulásszervezés terén különösen a következő szempontokra kell
figyelemmel lenni:
- Olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását,
fejlesztését.
- A tanulásszervezés meghatározó szempontja a tanulók aktivitásának optimális
kibontakoztatása.
- Az oktatási folyamat megszervezése segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek,
tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseinek
korrigálására és tudásának átrendeződésére.
- Az oktatási folyamat alkalmazza az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit,
formáit.
- Az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportoktatásban, a tanulók páros, részben és teljesen egyéni individualizált
oktatásában) a tanulók tevékenységeit, önállóságát, kezdeményezését,
problémamegoldásait, alkotóképességét kell előtérbe állítani.
- A tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan
alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a
szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben.
- A feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikák, alkalmazása nélkülözhetetlen
a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében.
- Sajátos tanulásszervezései megoldások alkalmazása nélkül nem valósíthatók meg a
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és
egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének,
oktatásának feladatai.
- Számos tanulásszervezési megoldás segítheti az együttműködést, a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló (pl. komprehenzív) szervezeti formák alkalmazását mind az
iskolák közötti együttműködés, mint az iskolán kívüli és az iskolai munka terén.
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Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag
lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés
számára.
A tanulási esélyegyenlőség segítésének elvei

Minden tanköteles tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a számára megfelelő
oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának a következő elvek szerint kell
biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit:
- kulcskompetenciák megalapozása, megszilárdítása az 1-6. évfolyamon, folyamatos,
egyénhez igazodó fejlesztés, a kulcskompetenciák bővítése az iskolázás további
szakaszain;
- a tanulók tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az
iskolai nevelés-oktatás egész folyamatában és valamennyi területén;
- a tanulási esélyegyenlőség eredményes segítésének egyik alapvető feltétele a
tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai módszerek
alkalmazása;
- a tanulók önmagukhoz és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek,
tehetségjegyeinek feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon és
e tevékenység támogatása az iskolán kívül;
- adaptív tanulásszervezési eljárások alkalmazása;
- egységes, differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, ellenőrzésiértékelési eljárások alkalmazása.
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Ember a természetben
Tartalmak

5. évfolyam
Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés,
mérésvégzés vizsgálódásokhoz,
modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan
és csoportmunkában. Az eszközök
balesetmentes használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények) használata
csoportmunkában.

Tapasztalatszerzés
megfigyeléssel, méréssel,
vizsgálódással. Balesetvédelmi
szabályok megismerése,
betartása.
Az ismerethordozók használata
tanórán csoportmunkában.
Szemelvényekből meghatározott
szempontok szerint új ismeretek
gyűjtése.

A tanár által irányított vagy
önállóan végzett kísérletek,
Megfigyelések, mérések, kísérletek
eredményeinek elemzése, értékelése és mérések, megfigyelések
eredményeinek értelmezése. Az
következtetések levonása.
eredmények összevetése a tanuló
A rész és az egész viszonyának, az
eltérések és az azonosságok értelmezése. meglevő tapasztalataival, majd a
szükséges megerősítések,
korrigálások elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása
tanári segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban
vagy rögzítése írásban, rajzban.
Egyszerű vázlatkészítés a lényeg
kiemelésével.
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Kapcsolódások

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok
6
Kommunikáci 1. A testek
ó
tulajdonságai,
Narratív
a mérés
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Szabálykövető
Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

Óraszám

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A tudománytörténet néhány nagy
alakjának élettörténete munkássága,
eredményei.
Megfigyelés, kísérlet, mérés. Érdekes
példák bemutatása a megfigyelésre, a
kísérletre és a mérésre.
Test és az anyagok. A köznapi
szóhasználat és a fizika
szóhasználatának összevetése. A testek
tulajdonságai.
Halmazállapotok. A szilárd, folyékony
és légnemű anyagok jellemzése.
A testek tömege. A tömeg szó használata
köznapi értelemben.
Erőmérés. A rugós erőmérő működése.
Különféle erők mérése. Erő, erőmérés.
A testek súlya. A súly érzékeltetése
példákkal. A tömeg és a súly
megkülönböztetése a tömeg állandósága
és a súly változósága alapján (pl.
űrhajózás).
A levegő tömege és súlya. Érzékeltetés
konkrét kísérletek és adatok alapján.
Az idő mérése. Ismétlődő jelenségek: a
mérés lehetséges mértékegységei.
A hőmérséklet mérése. A víz, a levegő
és az emberi test hőmérsékletének
mérése.

Rövid beszámoló híres magyar
fizikusok munkásságáról.
Egyszerű megfigyelés, kísérlet és
mérés végzése.

Természet- és
társadalomismeret

A test és az anyag
megkülönböztetése konkrét
példákon.
A szilárd, folyékony és légnemű
anyagok felismerése konkrét
példákon.
Tömegmérés digitális mérleggel
vagy karos mérleggel. A tömeg
feltüntetésének megkeresése
különböző árucikkeken.
Erőmérés.
A súly érzékeltetése a kezünkre
ható erőként. A tömeg és a súly
megkülönböztetése konkrét
példákon.
Példák megnevezése arra, hogy a
levegőnek tömege, illetve súlya
van.
Időmérés stopperórával.
A hőmérséklet mérése.
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1. évfolyam
A tárgy és anyag közti
különbség. Különféle
anyagok felismerése.
Halmazállapotok.
2. évfolyam
A víz tulajdonságai.
Halmazállapotai.
A levegő tulajdonságai,
mozgása.
Az anyagok
tulajdonságai. Alaktartás,
átlátszóság,
összenyomhatóság.
Térfogat-, tömeg-,
hőmérsékletmérés.
3. évfolyam:
A fagyás, párolgás.
Az időjárás elemei.

2, 3.1

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 2. Fizikai
ó
jelenségek
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Szabálykövető
Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

Óraszám
7

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az egyensúly vizsgálata. Egyensúly a
mérlegen, a hintán és más eszközökön.
Egyensúly a vízben. A vízben úszó,
lebegő és lemerülő testek „egyensúlya”.
Úszás, lebegés, lemerülés.
Energiafajták, energiahordozók. Az
energia szó használata a hétköznapi
szóhasználatnak megfelelően.
Olvadás és oldódás. A kétféle jelenség
bemutatása és megkülönböztetése.
Hőtágulás. Szilárd, folyékony és
légnemű anyagok hőtágulása.
Hőterjedés. A hővezetés, a hőáramlás
és a hősugárzás kísérleti bemutatása.
A hang és a fény terjedése.
Hangforrások, fényforrások. A hang és a
fény terjedésének kísérleti vizsgálata.
A mágneses vonzás és taszítás. Két
mágnes és a mágnes és a vas közötti
vonzás és taszítás bemutatása.
Kísérletek zsebteleppel. Áramkörök
összeállítása. Zárt és nyitott áramkör.
Elektromos játékok működésének
megfigyelése.
Információközléssel kapcsolatos
játékok (kódolás, dekódolás, a zaj
szerepének szemléltetése).

Egyszerű kísérletek az
egyensúly vizsgálatára.
Különböző tárgyak vízbe
helyezése, az úszás, lebegés és
lemerülés megfigyelése.

Természet- és
társadalomismeret

Konkrét példák a különböző
energiahordozókra.

Az energia.
A mágnes, vonzás,
taszítás.

A fény, a fényforrások.
Átlátszó, áttetsző.

2, 3.2, 3.3
Az olvadás és az oldódás
jelenségének felismerése konkrét
példákon.
A hőtágulás jelenségének
felismerése gyakorlati példákon.
A hőterjedés felismerése
gyakorlati példákban.
A hang és a fény terjedésének
összehasonlítása.
Kísérletek mágnespatkóval.
Áramkör összeállítása
zsebtelepből kapcsolókból és
zsebizzókból.
A kódolás, dekódolás, a zaj
szerepével kapcsolatos játékok.
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3. évfolyam:

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség
Információs
kultúra

Óraszám

41
3. Hazánk
életközösségei 18
3.1. Az erdő
életközössége

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Hazánk erdőségei. Az életközösség
relatív állandóságának bemutatása.
Az erdőtípusok legjellemzőbb
növényei.
Lombos erdők, fenyvesek, cserjék,
aljnövények.

A hazai erdők típusai és
környezetei igényének
megismerése. Filmnézés, kép
bemutató.

Természet és
társadalomismeret
1. évfolyam:
A virágos növények, a fák
és cserjék részei. Kisállatok
életének, külső
tulajdonságainak
megfigyelése.

Az erdőtípusok legjellemzőbb
növényeinek vizsgálata. A
gombafogyasztás szabályainak
megismerése. Mérgező gombák
felismerése.

2. évfolyam:
A haszonnövények és a
Növényevők, ragadozók. Gerinctelenek.
vadon élő állatok
Az erdők legjellemzőbb
testrészeinek felismerése.
állatainak testfelépítése, életmódja
A háziasítás folyamata és jelentősége.
Élőlények csoportosítása:
és ezek közötti összefüggések (pl.
állat, növény, fás szárú,
ragadozó életmód) megláttatása.
Táplálkozási láncok, táplálkozási
A vaddisznó háziasítása.
lágyszárú, emlős, madár.
hálózatok az erdőben.
3. évfolyam:
Az erdő élőlényeinek csoportosítása.
Táplálkozási láncok, táplálkozási A virág részeinek
Emlős, madár, gomba, nyitvatermő,
hálózatok az erdőben.
megismerése. Élőlények
harasztok.
Az erdő élőlényeinek megadott
csoportosítása: évelő,
A környezeti feltételek
szempontok szerinti
egynyári, fás szárú,
megváltozásának hatása. Az erdők
csoportosítása.
lágyszárú, rovar, emlős,
jelentősége, veszélyeztetettsége,
madár.
pusztulásának okai és a védelme. Savas Az erdők védelme, az erdő és
eső, erdő- és vadgazdálkodás,
vadgazdálkodás jelentősége.
Nemzeti parkok (BNP, ANP),
Herman Ottó munkássága.
Gyűjtőmunka: nemzeti parkok
A Zempléni Tájvédelmi Körzet.
élőlényei.
Az erdők legjellemzőbb állatai.

Kiselőadás készítése Herman
Ottó munkásságáról.
Védett növényeink, állataink.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 3.2. A rét
ó
életközössége
Narratív
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si

Óraszám
10

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A rét életközösségének legjellemzőbb
növényei és állatai.
Százaz rétek, nedves rétek.

A rét környezeti tényezőinek és
legjellemzőbb növényeinek,
állatainak felismerése.
A száraz és a nedves rétek
élőlényeinek csoportosítása.

4. évfolyam:
A veteményeskert és a
szántóföld növényeinek
testfelépítésének és
működésének
megismerése.
A ház körül élő állatok
testfelépítésének,
életmódjának
megismerése.
Élőlények csoportosítása:
háziállat, vadon élő állat,
zöldségfélék,
gyümölcsök, szántóföldi
növények

A környezethez való alkalmazkodás
bemutatása néhány példán. Rejtőszín.
A rét élőlényeinek csoportosítása

Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

A rét táplálkozási láncai.

A környezethez való
alkalmazkodás és a testfelépítés,
életmód közötti összefüggések
feltárása.
A besorolás gyakorlása.

A rét táplálkozási láncainak
A környezetszennyezés.
összeállítása.
A talaj és a táj értékeinek védelme,
megóvása. Talajszennyezés,
Az emberi tevékenység káros
talajvédelem, permetezés, vegyszerezés.
hatása a táplálkozási láncokra.
Nemzeti parkok (HNP, KNP)

Földünk és
környezetünk
Csoportos munka. Talajvizsgálat.
Hazánk
életközösségeinek
HNP, KNP élőlényei,
földrajzi elterjedése.
nevezetességeinek bemutatás
kiadványokkal.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 3.3.A vizek és
ó
a vízpartok
Narratív
életközössége
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

Óraszám
13

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A vizek és vízpartok legjellemzőbb
növényeinek élete. A vizek parányi
élőlényei. Vízparti fák, lágyszárúak,
hínárnövények egysejtűek.
A vizek és vízpartok jellegzetes
állatainak élete.

A vizek és vízpartok
legjellemzőbb élőlényeinek
megfigyelése, felismerése.
Jellemző tulajdonságok kiemelése.

Magyar nyelv és
irodalom
Hazánk élőlényeit
bemutató irodalmi
művek.

A vízi életmódhoz való alkalmazkodás, a
testfelépítés és az életmód közti
összefüggések megismerése.
Áramvonalas test, úszóláb, uszony,
lemezescsőr.

A legjellemzőbb állatok
(ízeltlábúak, gyűrűsférgek,
puhatestűek, gerincesek)
testfelépítése, életmódjának
megismerése.
A vízi életmódhoz való
alkalmazkodás bemutatása
példákon.

Művészetek
Hazánk élőlényeit
bemutató művészeti
alkotások.
Életvitel és gyakorlati
ismeretek: természetes
anyagok megmunkálása

Táplálkozási kapcsolatok.
Táplálékláncok.

Táplálkozási kapcsolatok a
vízben és a vízparton.
A besorolás gyakorlása.

A vizek és vízpartok élőlényeinek
csoportosítása. Rendszerezés.

A vizek minőségének vizsgálata. 2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

A vizek szennyezése. A vizek
öntisztulása. Vízvirágzás.

A víz, a táj értékeinek védelme,
megóvása.
Nemzeti parkok. (Balaton-felvidéki NP,
Fertő tavi NP)
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Nemzeti parkok bemutatása, pl.
képekkel, filmen. Gyűjtőmunka,
képek a NP élőlényeiről,
nevezetességeiről.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ós
Szabálykövető
Lényegkiemel
ő
Problémamego
ldó
Környezeti
nevelés
Tanulás

4. Az
életközössége
k általános
jellemzése

Óraszám
6

A tartalom kulcselemei

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az élőlények környezete.
Az élettelen környezeti tényezők.
Napsugárzás, hőmérséklet, levegő, víz,
talaj.
Élő környezet.
Az élőlények tűrőképesség.
A tűrőképesség ábrázolása. Szűk tűrés,
tág tűrés.
Az életközösségek felépítése.
Termelő szervezetek, elsődleges,
másodlagos, harmadlagos fogyasztók,
lebontó szervezetek.
Táplálkozási kapcsolatok.
Az életközösségek anyagforgalma, az
energia áramlása.

Néhány megismert élőlény
életfeltételeinek
összehasonlítása.
Élőlények csoportosítása:
melegkedvelők, hidegtűrők,
sötétségtűrők, fénykedvelők,
árnyéktűrők, szárazságtűrők,
nedvességkedvelők.
A tűrőképesség grafikus
ábrázolása. Az élőlények
csoportosítása tűrőképességük
alapján.
A fogalmak gyakorlása.
Táplálékláncok összeállítása.

Kémia:

Egy önszabályozó rendszer
bemutatása. Az egyensúlyra vezető
folyamatok.
A mesterséges és természetes
életközösségek jellemzői.
A környezetszennyezés hatása az
életközösségekre, környezetvédelem.

485

Környezetünk (élet
szempontjából
legfontosabb) anyagainak
tulajdonságai.
Természet- és
társadalomismeret
3. évfolyam:
A növények és az állatok
életfeltételei.

Természetismeret
5. évfolyam:
Hazánk életközösségei
(az élettelen környezeti
A természetes életközösségek
tényezők és az
főbb jellemzőinek kiemelése.
életközösségek közti
A természetes és a mesterséges
kapcsolatok, táplálkozási
életközösségek összehasonlítása. kapcsolatok).
2, 3.7, 3.8
A talaj-, a víz- és a
levegőszennyezés hatása az
élőlényekre. Vizsgálódás.

A továbbhaladás feltételei

− Legyen képes konkrét tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek megfigyelésére,
tapasztalatainak rögzítésére. Tudjon képzetei alapján ítéleteket alkotni,
következtetéseket levonni. Értse meg a vizsgált jelenségekben, folyamatokban
megmutatkozó összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes méréseket,
egyszerű kísérleteket balesetvédelmi szabályok betartásával elvégezni.
− Ismerje meg az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és
a hétköznapi életben használt tárgyak anyagait. Tudja a tömeg és a súly fogalmát
elválasztani a szilárd és a kemény fogalmaktól. Ismerje meg, hogy a levegőnek
(gázoknak) tömege és súlya van. Legyen képes a halmazállapot-változások kísérleti,
jelenségszintű megfigyelésére. Ismerje fel a halmazállapot-változás, a hőtágulást, a
testeknek folyadékban való úszását, lebegését és ismerje meg e jelenségek és
folyamatok leírásait.
− Ismerje a kvalitatív energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat,
energiahordozókat.
− Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni.
− Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a hazai
életközösségek növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Legyen
képes egyszerű táplálékláncokat, hálózatokat összeállítani. Értse meg a természet
védelmének jelentőségét.
− Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjeit. Legyen képes az élőlényeket megadott
szempontok alapján csoportosítani.
− Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és
szennyezőforrásait
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6. évfolyam
Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok
megismerése, betartása.
Az ismerethordozók használata
tanórán csoportmunkában.
Szemelvényekből meghatározott
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok, szempontok szerint új ismeretek
enciklopédiák, térképek,
gyűjtése.
táblázatgyűjtemények) használata
A tanár által irányított vagy önállóan
csoportmunkában.
végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények
Megfigyelések, mérések, kísérletek
eredményeinek elemzése, értékelése és összevetése a tanuló meglevő
tapasztalataival, majd a szükséges
következtetések levonása.
A rész és az egész viszonyának, az
megerősítések, korrigálások elvégzése.
eltérések és az azonosságok értelmezése. Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban.
Egyszerű vázlatkészítés a lényeg
kiemelésével.
Rendszeres megfigyelés, kísérletezés,
mérésvégzés vizsgálódásokhoz,
modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan
és csoportmunkában. Az eszközök
balesetmentes használata.
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Kapcsolódások

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 1. Anyag
ó
1.1.Az anyag
Narratív
sokoldalúsága
Döntési
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
7
1

Az anyagok csoportosítása érzékelhető
tulajdonságaik alapján, egyes
tulajdonságok anyagszerkezeti
értelmezése. Az anyagok sokoldalúsága,
az anyagfogalom kiterjesztése különböző
anyagfajtákra.

Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

488

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A környezetünk anyagainak
osztályozása tulajdonságaik (pl.
halmazállapot, szín, szag) alapján.
Csoportosítás érzékszervekkel,
méréssel. A tapasztalatok értelmezése.

Természet- és
társadalomismeret
1. évfolyam:
Az anyagfélék.
Egyszerű
keverékek, oldatok
készítése.
3. évfolyam:
A víz és a levegő.
Oldószer, oldat,
oldott anyag, széndioxid.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

1.2.A víz
sokoldalúsága
és sokfélesége

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
3

A víz vizsgálata.
A víz tulajdonságai. a hideg és meleg
víz térfogatmérése. A „víz” súlya,
hőmérséklete.
Hőtároló, hőfelvevő és -leadó képesség.
A „híg” és a „sűrű” folyadékok.
A desztillált víz és „sós vizek”
elektromos vezetése.
A víz halmazállapotai.
A víz, mint kötő- és lazítóanyag.
Formázható, de alaktartó anyagok.

1.3.Az
anyagok
sokfélesége

Színes vizek. Kölcsönhatás a fénnyel.
Átlátszó és színes.
Zavaros vizek. A vízben lebegő
anyagok, az átlátszóság változása.
Illatos, szagos és ízes vizek.
Veszélyes vizek. (Háztartási savak,
lúgok, fertőtlenítőszerek)
A Bodrog folyó értékelése.
3 Oldatok.
Halmazállapotok. Szilárd, folyadék,
gőz, gáz. A gázok összenyomása. A
szilárdság és a keménység fogalmának
alválasztása a tömeg és a súly
fogalmaitól.
Keverékek. Kristályos anyagok
keveredése.
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Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Becslések, mérések végzése a vízzel.

Természetismeret
5. évfolyam:
Halmazállapotok,
Tömeg, súly,
hőmérséklet mérése,
olvadás, oldódás,
Lebegés, úszás.

A folyósság (viszkozitás) és a sűrűség
megkülönböztetése, a folyadékok
megfigyelése, összehasonlítása.
Beszélgetések, élmények.
Homok, anyag, lisztgyurma, szalma,
csuhé formázása.
Színes vizek előállítása. Indikátorok
színváltozása. Elképzelések a fény és
az anyag kölcsönhatásáról.
Zavaros vizek előállítása.
Illatok, szagok érzékelése.

A megismert jelenségek alkalmazása.
Gyűjtőmunka, tablókészítés,
beszélgetés.

2, 3.1

3.1

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Narratív
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Tanulás
Honismeret
Környezeti
nevelés
Testi egészség

2. A
változások
2.1.A
változások
sokfélesége

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
5
2

Tanulói tevékenységek

A halmazállapot-változások az
energiaváltozások szemszögéből.
Az olvadás és az oldódás.

Az energiaigény érzékelése.
Csoportmunka: mérés a hipotézis és az
elképzelések ellenőrzésére.
Az olvadás és az oldódás összehasonlítása, Színtelen és színes anyagok oldása.
az oldódás mértéke, összetétele: az
Elképzelések az oldódásról.
arányok jelentősége.

Az égés.
A Kassai Hőerőmű működésének
következményei.
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Különféle anyagok égésének
megfigyelése.

Kapcsolódások

Természet- és
társadalomismeret
3. évfolyam:
Az energia,
energiaforrások.
Az égés.
4. évfolyam:
Energiahordozók.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

2.2.A
változások
sokoldalúsága

2.3. A
változások
értelmezése
részecskékkel.

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
2

1

A halmazállapot-változás az
energiaváltozások szemszögéből.
Az oldódást kísérő energiaváltozások.
A hő és a fény hasznosítása.
Az energiahordozóink,
energiaforrásaink.
A megújuló energiaforrásaink
megismerése (a nap-, a víz-, a
szélenergia és a földi energiahordozók).
Az energiahordozók jelentősége a
hétköznapokban, az energia iránti igény
felismerése.
Az energiatakarékosság jelentősége és
konkrét módozataival való ismerkedés.
Energiatakarékos magatartás kialakítása.
A hulladékok újrahasznosítása. A
környezetkímélő energiatermelés.
Az égés feltételei.
Tűzveszélyes anyagok, tűzvédelmi
szabályok
A halmazállapotok jellemzése
részecskékkel.

A halmazállapot-változás értelmezése
részecskékkel.
Oldódás értelmezése részecskékkel.

491

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az energiafajták megismerése.
A megváltozás és a megváltoztatás
élménye. Energiadiagram
tanulmányozása.
Az energiahordozók, energiaforrásaink
csoportosítása.

Természetismeret
5. évfolyam:

Beszélgetés a Föld energiahordozókészlete végességének problémájáról.
Beszélgetés az emberiség
energiagondjainak megoldásairól. Az
energiapazarlás csökkentésének
fontossága, megvalósítása a
mindennapi gyakorlatban.
Az égés kísérő jelenségei. A tűzoltás,
az égés feltételeinek megismerése.
Modellezés, az elképzelések
megvitatása.

Az energia,
energiamegmaradás,

hőtágulás, égés,
Fény, fény
terjedése.

2, 3.2

2, 3.2.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si

3. A növények
és az állatok
3.1.A
növények
testfelépítése
és
életműködései

Tanulás
Környezeti
nevelés
Információs k.

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó

3.2.Az állatok
teste és
életműködései

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Ismerkedés a fénymikroszkóppal.
Az élőlények szervezettségi szintjei.
szerveződésével. A növényi sejtalkotók A növényi sejt, sejtalkotók és szövetek
jellemzése. Növényi metszetek
és feladatuk.
vizsgálata, egyszerű vizsgálati
A növényi szövetek típusai és
anyagok készítése (levélnyúzatok) és
feladataik.
megfigyelése.
A növényi szervek részei és
Ismerkedés a növényi szervekkel,
működésük.
szervezettel (egyeddel).
A gyökér, a gyökérzeti típusok, a szár,
a levél, a virág, a termések vizsgálata.
A növények mozgásai. A növények
A növények anyagcseréjével
anyagcseréje. A légzés,
kapcsolatos vizsgálódások és
táplálékfelvétele, anyagszállítás,
7
kiválasztás, raktározás.
megfigyelések.
A tapasztalatok elemzése.
A növények szaporodása. Az ivaros és
ivartalan szaporodás.

13 A fénymikroszkóp.
3 Ismerkedés a növényi test

Az állati sejt felépítése.
Az állati szövetek felépítésének és
működésének elemi szintű ismerete.
Az állatok mozgása, anyagcseréje és
szaporodása. Heterotróf táplálkozás.
A környezet a mozgás és a
táplálékszerzés közti kapcsolat.
A növényi és az állati anyagcsere
összehasonlítása.

Tanulás
Környezeti
nevelés
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Az állati sejt, szövetek vizsgálata.
Az állati test szerveződésének
bemutatása tipikus példákon.
Néhány állatok anyagcseréjének
megfigyelése. A tapasztalatok
megbeszélése.
A növényi és állati anyagcsere
összehasonlítása. A különbségek
kiemelése. Táblázatösszeállítás.

Kapcsolódások

Természet- és
társadalomismeret
1. évfolyam:
A virágos növény, a
fa és cserje részei.
Kisállatok életének,
külső
tulajdonságainak
megfigyelése.

2. évfolyam:
A növények és az
állatok testrészeinek
felismerése.
3. évfolyam:
A virág részeinek
megismerése.
4. évfolyam:
A veteményeskert
és a szántóföld
növényeinek
testfelépítése és
működése.
A ház körül élő
állatok
testfelépítésének és
életmódjának
megismerése.
2, 3.5, 3.8

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Tanulás
Énkép és
önismeret
Felkészülés a
felnőtt lét
szerepére
Testi és lelki
nevelés

4. Az ember
4.1. Az ember
szervezete és
egészsége

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az élőlények nagy csoportjainak
bemutatása.

Természet- és
társadalomismeret

Az emberi sejt, szövetek. A főbb
szövettípusok megismerése.

Különféle szövetek mikroszkópos
vizsgálata.

A mozgás szervrendszerének aktív és
passzív részei és működése. A csont, az
ízületek és az izomzat. A mozgás
szervrendszer betegségei és
megelőzése.

Az ember legfontosabb csontjainak
bemutatása a csontvázon, modellen.
Testedzés, mozgás.

1. évfolyam:
A testünk részei,
helyes napirend,
étrend, tisztálkodás.
Érzékelés.

20 Az ember helye az élőlények között, a

testének főbb részei.

2. évfolyam:
A testünk külső és
belső tulajdonságai,
élelmiszereink,
egészséges
Ismerkedés a testápoló szerekkel.
táplálkozás, test és
A bőr felépítése, működése, ápolása, a A napozás káros hatásainak
fogápolás.
megelőzése, bőrvédő készítmények.
kamaszkori bőrproblémák, a bőr
Érzékszervek.
leggyakoribb betegségeinek
3. évfolyam:
A táplálék útjának bemutatása
megismerése, bőrgombák, a bőrrák és
A testünk
modellen, tablón.
védekezés ellenük.
működése, a
A táplálkozás folyamata, a táplálkozási
Tápanyagaink csoportosítása szerepük táplálkozás és a
szervrendszer gyakoribb betegségei. A
táplálkozási
alapján.
gyomorrontás, bélférgesség.
szokások. Gyakori
A tápanyagaink. A helyes táplálkozási A fogápolás eszközei és használata.
betegségek
szokások.
felismerése, elemi
A levegő útjának bemutatása tablón
A fogápolás.
ellátása.
A légzés szervrendszere és egészsége. vagy modellen.
4. évfolyam:
A szervrendszer tanulmányozása
A nátha, influenza, tüdőgyulladás,
A bőrünk ápolása.
modellen vagy egyéb
asztma.
szemléltetőeszközön.
A vér és a keringés szervrendszere.
A fertőzések elleni egyéni védekezési Testnevelés
A kiválasztás szervrendszere.
Testedzés, sportolás
lehetőségek. Gyógynövényeket
– az ember mozgásbemutató ismertetők gyűjtése.
Védekezés a kórokozók ellen, a
szervrendszere.
védőoltások.
Természetgyógyászat.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

A fiúk és a lányok szaporító
szervrendszere. Nemi szervek
megismerése. Feleősségteljes keresztény
szexuális videlkedés, magatartás.
Az ember növekedésének és
fejlődésének szakaszai. A szülés utáni
fejlődés szakaszainak megismerése.
A kamaszkor testi és lelki változása.
Egészségünk megőrzése. Helyes
napirend (bioritmus), táplálkozás,
testedzés.
A káros szenvedélyek elutasítása.
A dohányzás, az italozás, a
kábítószerek egészséget romboló
hatása.
A baleseteknél előforduló leggyakoribb
sérülések.
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Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Ismerkedés felvilágosító
kiadványokkal.
A nemi szervek működése, higiéniája.

Magyar nyelv és
irodalom
Az embert bemutató
irodalmi
szemelvények.

A szülés utáni fejlődés szakaszainak
legjellemzőbb testi, lelki és viselkedési
megnyilvánulása.

Serdülőkori testi és szellemi
jellemzőink összegyűjtése, korrekciós
lehetőségek.
Napirend összeállítása, kritikai
értékelése.
A káros szenvedélyeket elutasító
magatartás kialakítása. Beszélgetés.
Egyszerű sérülések ellátása. Az
elsősegélynyújtás. Csoportmunka.

Művészetek
Az embert bemutató
művészeti
alkotások.
2, 3.8

A továbbhaladás feltételei

− Legyen képes konkrét tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek megfigyelésére,
tapasztalatainak rögzítésére. Tudjon képzetei alapján ítéleteket alkotni,
következtetéseket levonni. Értse a vizsgált jelenségekben, folyamatokban
megmutatkozó összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyen képes méréseket,
egyszerű kísérleteket balesetvédelmi szabályok betartásával elvégezni.
− Ismerje az anyag fogalmát, az anyagfajtákat, azok legfontosabb tulajdonságait és a
hétköznapi életben használt tárgyak anyagait Legyen képes a halmazállapotváltozások kísérleti, jelenségszintű megfigyelésére. Ismerje a kvalitatív
energiafogalmat és a hétköznapi energiafajtákat, energiahordozókat. Ismerje az
energiahordozók jelentőségét, a készletek végességét. Tudatosuljon benne az
energiatakarékos magatartás.
− Ismerje az idő egységeit és tudjon számításokat végezni. Ismerje meg az élőlények
helyváltoztató, helyzetváltoztató, aktív és passzív mozgásait.
− Ismerje fel az oldódás, halmazállapot-változás, az égés folyamatait, feltételeit.
− A keresztény életmód kritériumai.
− Ismerje az élővilág szerveződési szintjeit, a növények és állatok testfelépítését és az
anyagcseréjét. Legyen képes az élőlényeket megadott szempontok alapján
csoportosítani.
− Ismerje meg alapszinten az emberi test felépítésének, működésének jellemzőit és az
egyes szervrendszerek gyakoribb betegségeit, azok megelőzését. Tudja a szervezete
pubertáskori változásait és ezek okait. Ismerje és alkalmazza helyesen az egészséges
életmód szabályait, tudja mit kell tennie szervezete egészséges fejlődése érdekében.
Ismerje az egészségét veszélyeztető környezeti hatásokat, és törekedjen ezek
kiküszöbölésére. Lássa a betegségek megelőzésének fontosságát.
− Tudja azonosítani a környezete leggyakoribb szennyező anyagait és
szennyezőforrásait.
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BIOLÓGIA
Célok és feladatok

A biológia tantárgy tartalmában, szemléletében az 1–6. évfolyam természetismeret tantárgyra
épül, azzal egységet alkot.
A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók olyan képességekre tegyenek szert, amellyel
önállóan új ismeretekhez juthatnak és bővíthetik az élő természetről megszerzett tudásukat.
A tudományos megismerés iránti igényük fejlődését segíti a híres magyar tudósok életének,
munkásságának bemutatása.
További feladatunk, hogy a tantárgy ismeretanyagával olyan természetszemléletet, biológiai
tudást alakítsunk ki, amellyel a tanulók megismerik a földi élet sokféleségét, változatosságát
és a természet szépségét. Felismerik az életközösségek tagjainak egymásra hatását, a
természeti tényezők dominanciáját és a biológiai egyensúly jelentőségét, a növény- és
állatvilág védelmének fontosságát, a genetikai örökség, és a biológiai információ védelmét.
Megismerik továbbá a rendszerezés elveit, a rendszertani egységeket, el tudják helyezni a
növény- és állatvilág tagjait rokonsági, fejlődéstörténeti alapon a rendszerben. Látják a
természet egységét, az anyag körforgalmát a bioszférában, különös tekintettel a
szennyeződésekre. Ismerik az evolúció tudományának fejlődését, a földi élet kialakulását.
Értik és elfogadják az ember fejlődésének bemutatásával a külső megjelenésükben különböző
emberek – emberfajták – azonos értékét.
Ismerjék az egészséges életmód elemeit, tudják ezeket alkalmazni saját életvitelükben.
Továbbá ismerjék az egészségkárosító életvitel és a kábítószerek hatásának következményeit.
A megszerzett tudás biztosítsa az egészséges életvezetést, a normális emberi kapcsolatokat és
az egészséges környezet kialakítására való igényüket.
A tanulók ismerjék a környezetvédelmi problémákat és Magyarország szerepét, lehetőségeit a
hazai és a nemzetközi természetvédelemben. Tudatosítsa, hogy a biológia tudomány
eredményei segítik a Földünk globális problémáinak megoldását. Alakítson ki a tanulókban
anyag- és energiatakarékos szemléletet a hétköznapi életben.
A tanulónk ismerjék szűkebb hazánk, a Hegyköz és a Bodrogköz élővilágát.
Tanulmányozzák a Zempléni Tájvédelmi Körzet bioszféráját, ismerjék meg Zemplén és
Abaúj különös gonddal őrzött, védett növényeit, állatait.
Tudják értékelni a terület viszonylagos érintetlenségét, ősi természeti értékeit. Különös
gonddal tanulmányozzák -, ha a múzeumban és a területen nincs is, a gyakorlatban, - a
Bodrog folyó élővilágát, vízimadarait, tájegységünk rovarvilágát, a Zempléni hegység élő
kárpáti flóráját.
Féltő gonddal védjék és óvják Zemplén-Abaúj természeti kincseit, bioszféráját!
Rendszeresen látogassák a Kazinczy Múzeum kiállítási anyagát, s ismerjék szűkebb hazánk
értékeit!
Követelmények
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról,
a tudomány és a tudományos megismerés természetéről.
A tanuló tudja összekapcsolni a tudományos eredményeket az adott társadalmi kérdésekkel.
Ismerje meg a természet egységét kifejező, átfogó tudásrendszereket, általános fogalmakat és
törvényeket.
Tudja elhelyezni a tudományt a megismerési folyamatban. Legyen ismerete a világról alkotott
tudományos és nem tudományos modellekről, és lássa a tudományos fejlődést, a tudományos
vizsgálódások hatékonyságát, fontosságát.
Ismerje meg a természettudomány néhány jeles képviselőjének életét és munkásságát.
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2. Természettudományos megismerés
Alakuljon ki benne a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjon önállóan és
csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni.
Ismerje és balesetmentesen tudja használni a mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.
Tudja használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket,
önállóan és csoportmunkában. Legyen képes adott olvasnivalóból meghatározott szempontok
szerint információkat kigyűjteni.
Kapcsolódjon be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által
megszerzett ismereteket tudja nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban,
vázlatrajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyen képes a különféle módon
megszerzett ismereteit egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni.
Legyen képes az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések
felismerésére és magyarázatára.
3. Tájékozódás az élő és élettelen természetről
Energia
Ismerje az élő szervezetek energia átalakító folyamatait részletes biokémiai folyamatok
ismertetése nélkül.
Információ
Ismerje meg a biológiai információt és annak jelentőségét. Ismerje meg elemi szinten az
öröklődés törvényszerűségeit.
A tér
Használja a különböző mérőeszközöket.
Idő és a mozgás.
Ismerjen meg a „biológiai órával” kapcsolatos néhány érdekes jelenséget. Ismerje a Föld
történetét és az evolúciós folyamatok időbeliségét.
Rendszer
Ismerje az ökológiai rendszereket.
Ismerje meg az életközösség felépítését, az élőlények kapcsolatait, a földi életközösségek
jellemző növényeinek és állatainak testfelépítését és annak működését. Tudjon összeállítani
egyszerű táplálékláncokat, táplálékhálózatokat, és legyen képes az életközösségekben
szerepet játszó szabályozási folyamatok elemzésére, az ökológiai rendszerek vizsgálatára.
Ismerje az egyensúlyra vezető biológiai folyamatokat, és az élő szervezetekben lejátszódó
szabályozási folyamatokat. Értse meg a hormonális és idegi szabályozást. Tudja az
idegrendszer főbb részeit felsorolni és ismerje a hormontermelő mirigyek nevét,
elhelyezkedését. Ismerje az érzékszervek felépítését, működését és az érzékelés folyamatát.
Tudja az érzékszervi fogyatékosság korrigálhatóságának lehetőségét.
Az élet
Ismerje az életjelenségek mélyebb alapjait, az élő szervezetben lezajló folyamatokat, valamint
a növények és a fotoszintézis földi élet folyamatában játszott szerepét.
Ismerje az evolúciós gondolatokat és annak kapcsolatát az élővilág rendszerezesében. Ismerje
a lamarcki fejlődéstani elveknek megfelelő naív elképzeléseket.
Ismerje meg az élővilág szerveződési szintjei közötti funkciónális kapcsolatokat, az élővilág
országait, a hierarchikus rendszerezés elveit, a fejlődéstörténeti rendszerezés alapjait.
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Legyen képes az élőlényeket a megfigyelt és egymással összehasonlított jellemzők alapján
felismerni, csoportosítani, rendszerezni, a tudományos rendszertan főbb kategóriáiba
elhelyezni. Tudjon rendszertani ismereteik segítségével egyszerûbb azonosító- és
határozókönyvet használni.
Ismerje a szexualitás szerepét az evolúciós folyamatokban.
Ismerje meg az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt hatásait, az
alkohol, a drogok, a gyógyszerek (kábítószerként történő fogyasztásuk esetén), a dohányzás
egészségkárosító hatásait. Legyen tisztában az egészség fô kritériumaival, s tudja használni az
egészséges életmóddal foglalkozó ismeretterjesztô szakirodalmat! Ismerje fel az öröklődés és
az egészség közti kapcsolatot, az öröklött kockázatokat.
Tudja azonosítani környezete leggyakoribb szennyező anyagait és szennyezőforrásait. Ismerje
fel a szennyezéshez vezető emberi tevékenységeket. Alakuljon ki benne a környezetvédelmi
tevékenységek iránti igény. Tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének
jővőbeni alakulásáért.
Témakörök
7. évfolyam
Témák

1. Ökologia
2. Távoli tájak természetes
élővilága
3. Az ember felelőssége a
Földért
4.
Az élőlények rendszerezése
Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
Összesen

Órák
A

8. évfolyam
Témák

1. Az evolúció
2.
Örökléstan – Genetika

3
26

3. Szabályozás

3

4. A káros szenvedélyek, a
család és a kapcsolatok
Új ismereteket közlő,
munkáltatóóra
Összefoglalás, ellenőrzés
Összesen

16
45
11
56

Órák
B

12
9
14
10
45
11
56

A kapcsolódást a műveltségi terület fejlesztési feladataihoz az alábbi számok jelölik:
1. Tájékozódás a tudomány-technika-társadalom kölcsönhatásairól, a természettudományról,
a tudományról és a tudomány megismerésének természetéről
2. A természettudományos megismerés
3. Tájékozódás az élő és az élettelen természetről
3.1.Az anyag
3.2.Energia
3.3.Információ
3.4.A tér
3.5.Idő és mozgás
3.6.A lakóhely, Magyarország, a Föld és az Univerzum
3.7.Rendszer
3.8.Az élet
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7. évfolyam
Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés,
mérés elvégzése vizsgálódásokhoz,
modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan
és csoportmunkában is. Az eszközök
balesetmentes használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények) használata
önállóan és csoportmunkában
A tapasztalatok eredményeinek
elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt
jelenségek és a mért értékek közötti
eltérések felismerése. Az eltéréseknek a
magyarázata.
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Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, kísérlettel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás
eszközök információforrásként való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan
végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése
a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a
szükséges megerősítések, korrigálások
elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kapcsolódások

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 1. Ökológia
ós
Szabálykövető
Lényegkiemel
ő
Problémamego
ldó
Környezeti
nevelés
Kommunikáci
ós
Szabálykövető
Lényegkiemel
ő
Problémamego
ldó
Döntési
Kritikai
Környezeti
nevelés
Népismeret
Egyetemes
kultúra
Tanulás

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
3

2. Távoli tájak 26
8
természetes
élő-világa
2.1 A forró
övezet

Tanulói tevékenységek

Az egyed feletti szerveződési szintek
főbb jellemzőinek megismerése.
A faj, populáció, társulás, biom,
bioszféra fogalma, jellemzőik.
A populáció kölcsönhatásai.
Szimbiózis, élősködés.
A társulások változásai. Az élőlények
napi ritmusa, évszakos ritmusa.
Földünk élővilága, az éghajlat és az
élővilág övezetessége.
A Dél-amerikai esőerdők előfordulása
és környezeti adottságai. Jellemző
növényeinek és állatainak testfelépítése,
életmódja. Liánok, fán lakó növények,
trópusi fák.
Az esőerdők jelentősége, pusztulásuk
okai és védelmük.
Ültetvények növényei.
Az afrikai szavannák előfordulása,
környezeti adottságai. Jellegzetes
növényei és állatai.
A szavannák területének csökkenése,
az elsivatagosodás problémája.
A sivatagok környezeti adottságai,
előfordulásuk és jellemző élőlényei.
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Kapcsolódások

A fogalmak gyakorlása és példák
gyűjtése az egyes fogalmakra.

Természetismere
t
5. évfolyam:
Példák gyűjtése hazánk életközösségiből Életközösségek
a populációk kölcsönhatásaira, a
általános
társulások változásaira.
jellemzői.
Hazánk
életközösségei.
Az éghajlati és növényzeti övek
helyzetének meghatározása a Föld
domborzati térképén.
A trópusi életközösségek élőlényeinek
felismerése kép, leírás alapján.
Az élőlények lényeges tulajdonságainak
kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
Az esőerdők területcsökkenésének, a
sivatag terület növekedésének okainak
feltárása.
Az éghajlat, az élőhelyek és a biomok
jellegzetességei közötti kapcsolatok
felismerése.
A megismert élőlények tulajdonságainak
összehasonlítása.
Éhségzónák kialakulása az
elsivatagosodás miatt.
Táplálékláncok összeállítása.

2, 3.7, 3.8
Földünk és
környezetünk
5. évfolyam:
Az időjárás és az
éghajlat elemei.
6. évfolyam:

A Föld éghajlati
övezetessége. Az
éghajlatok
jellemzése. Az
éghajlat, a talaj
hatása a kialakuló
növényzetre és az
ott élő állatokra.
7. évfolyam:
Európán kívüli
kontinensek
tipikus tájai.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

2.2
Szubtrópusi
övezet

1

A mediterrán területek földrajzi helye,
környezeti adottságai és jellemző
élőlényei. Babérlombú erdők.

Termesztett trópusi és mediterrán
növények vizsgálata.

2.3 A
mérsékelt
övezet

5

A füves területek előfordulása,
környezeti adottságai. Élőlényeinek
testfelépítése, életmódja.
A füves területek pusztulásának okai és
védelmük.
A lombhullató erdők elterjedése,
környezeti adottságai, jellegzetes
növényei és állatai.
A Zempléni-hegység jellegzetes fafajtái,
óvott és ritka növényei, állatai.
A tajgaerdő elterjedése, természeti
adottságai, jellemző növényeinek és
állatainak testfelépítése, életmódja.
A lombhullató erdők és a tajgaerdők
pusztulása és védelmük.

A rét életközösségéről tanultak (életmód Természetismere
és az élőhely közti kapcsolat) felidézése. t
5. évfolyam:
Táplálékláncok összeállítása.
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Hazánk
életközösségei (az
erdők, rétek, vizek
és vízpartok
életközösségei).

A hazai erdőkről tanultak felidézése.
A megismert növények és állatok
megkülönböztető jegyeinek kiemelése.
Táplálékláncok összeállítása.
A megismert élőlények tulajdonságainak
Magyar nyelv és
összehasonlítása, azonosságok és
irodalom
különbségek felismerése.
Híres utazók,
felfedezők leírásai

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Döntési
Kritikai
Tanulás
Környezeti
nevelés
Egyetemes
kultúra

2.4 A hideg
övezet
2.5
Hegyvidékek

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
2
1
6

2.6.Tengerek
és tengerpartok
3. Ember
felelőssége a
Földért

3

A tundra és a sarkvidékek földrajzi
helye, életfeltételei, jellemző élőlényei.
Élet a tundrán és a sarkvidéken.
Madárvonulás.
A magas hegyek élővilága.
Az övezetesség.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Példák gyűjtése a madárvonulásokra, a
Fizika
pihenőhelyek védelme Magyarországon. 7. évfolyam:
Nyomás, hőtan
Az övezetesség megfigyelése képeken,
ábrákon.
Kémia
A biológiai órával kapcsolatos néhány 7. évfolyam:
Az óceánok és a tengerek élővilága.
Változások
érdekes jelenség tanulmányozása. Pl. a
A földrajzi helyzet, környezeti
tengeri halak és a tengeri emlősök
Természetismere
adottságok. A tengerben élő legfontosabb vándorlása.
t
élőlények jellemzői.
5–6. évfolyam:
A tengerek vándorai.
Környezetszennye
Beszélgetés az ember megjelenése óta
A tengerek és az óceánok
bekövetkezett bioszféra változásról.
zés
szennyeződései.
A változás kedvező és kedvezőtlen
Természetvédele
A termelés és a technológiai fejlődés
m
hatásairól. (pl. globális felmelegedés,
hatásai a természetes környezetünkre. ózonlyuk, savas eső, talajerózió,
A fenntartható
A folyamatos fejlődés
vízvirágzás).
fejlődés mint
fenntarthatóságának feltételei.
stratégiai elv az
A környezetvédelem területei.
A bioszférát károsító hatások,
Az anyagok újrahasznosítása, a szelektív 1992. évi ENSZ
veszélyeztetett fajok, nemzetközi és
egyezmény
hulladékgyűjtés.
hazai környezetvédelem.
Anyag- és energiatakarékos magatartás alapján. Az 1995.
A Zempléni Tájvédelmi Körzetet is
évi LIII. törvény a
kialakítása a mindennapok
károsító hatások, szűkebb tájegységünk gyakorlatában.
környezet
védelme. E körzet védett növényei, óvott
védelméről, 1998.
állatai.
évi XXVIII.
Anyag- és energiatakarékos szemlélet
törvény az állatok
kialakítása a hétköznapi életben az
védelméről,
iskolai lét során.
Nemzeti
Környezetvédelmi
Program,
települési és
iskolai
környezetvédelmi
programok
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összhangja.
2, 3.7, 3.8

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci 4. Az
ós
élőlények
Szabálykövető rendszerezése
Lényegkiemel
ő
Problémamego
ldó
Kritikai
Döntési
Környezeti
nevelés
Tanulás

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
16

A rendszerezés elvei. A tudományos és
a mesterséges rendszerek. A
legfontosabb rendszertani kategóriák.
A rendszertannal foglalkozó híres
kutatók életének, munkásságának
megismerése.
A baktériumok és a kékbaktériumok
jelentősége, a növényi és állati életmódú
egysejtűek általános jellemzői,
egészségkárosító hatásuk és ökológiai
jelentőségük.

A gombák általános jellemzői,
jelentőségük.
A moszatok, a zuzmók, a mohák, a
harasztok törzse.
A nyitvatermők és a zárvatermők
törzse.
A kétszikűek és az egyszikűek
osztályának jellemzése.
A szivacsok és a csalánozók testfelépítése.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Beszélgetés a lamarcki fejlődéstani
elveknek megfelelő naiv
elképzelésekről.

Természet és
társadalomismer
et
2–4. évfolyam:

A megismert
A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas
élőlények
egysejtűek összehasonlítása,
hasonlóságok és különbségek kiemelése. megadott
szempontok
szerinti
A megismert növénytörzsek főbb
csoportosítása.
jellemzőinek bemutatása, a megismert
növények felismerése, testfelépítésüknek 5. évfolyam:
Hazánk
ismertetése.
megismert
Vázlatos rajzkészítés a növényi
élőlényeinek
szervekről, a részek megnevezése.
A kétszikűek és az egyszikűek osztályának osztályokba
összehasonlítása.
sorolása.
A megismert növények felismerése és
Hazánk
rendszerbe sorolása.
életközösségei
A megismert állattörzsek főbb
jellemzőinek bemutatása, a megismert
Matematika
állatok felismerése, testfelépítésük
Halmazok
ismertetése.
A gerinctelenek, a gerincesek
3.7
osztályainak összehasonlítása, a
különbségek és az azonosságok
kiemelése.
3.7, 3.8

A gyűrűsférgek, a puhatestűek és az
ízeltlábúak törzse.
A kagylók, a csigák és a fejlábúak
osztályainak jellemzői.
A rovarok, pókszabásúak és a rákok
osztályainak megismerése.
A gerincesek törzsének főbb jellemzői.
A halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak A tanult állatok felismerésének és
és az emlősök osztályainak
rendszerbe sorolásának gyakorlása.
megismerése.
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A továbbhaladás feltételei

− A tanulók ismerjék az egyed feletti szerveződési szintek neveit, főbb jellemzőit.
− Ismerjék a távoli tájak életközösségeinek legjellemzőbb fajait, testfelépítésüket,
életmódjukat. Tudjanak táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek
megismert fajaiból. Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző
tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. Lássa az élőlény
testfelépítése, életmódja és a környezete közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat.
Tudjanak példákat mondani az erdők, szavannák, füves területek károsodásának
módjára, a tengerek szennyezésére és azok megakadályozására.
− Ismerjék a termelés és a technológiai fejlődés természetes környezetünkre gyakorolt
hatásait. A tanulókban alakuljon ki energiatakarékos szemlélet gyakorlata a
hétköznapi életben.
− Ismerjék a tudományos rendszerezés elveit, a rendszertan főbb kategóriáit. A
megismert élőlényeket tudják a rendszertan kategóriáiba sorolni.
− Tudjon önállóan és csoportmunkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat,
kísérleteket tervezni és végezni, a kapott eredményeket a feladatnak megfelelően
értelmezni, rögzíteni.
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8. évfolyam
Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Tudományos
megismerési
módszerek
fejlesztése
(folyamatosan)

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Rendszeres megfigyelés, kísérletezés,
mérés elvégzése vizsgálódásokhoz,
modellalkotáshoz,
problémamegoldáshoz kötötten, önállóan
és csoportmunkában is. Az eszközök
balesetmentes használata.
Ismerethordozók (könyvek, lexikonok,
enciklopédiák, térképek,
táblázatgyűjtemények) használata
önállóan és csoportmunkában.
A tapasztalatok eredményeinek
elemzése, értékelése.
Az előzetes elképzelések, a megfigyelt
jelenségek és a mért értékek közötti
eltérések felismerése. Az eltéréseknek a
magyarázata.
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Tapasztalatszerzés megfigyeléssel,
méréssel, kísérlettel, vizsgálódással.
Balesetvédelmi szabályok betartása.
A számítógép, illetve multimédiás
eszközök információforrásként való
felhasználása. Az ismerethordozók
használata tanórán önállóan és
csoportmunkában. Szemelvényekből
meghatározott szempontok szerint új
ismeretek gyűjtése.
A tanár által irányított vagy önállóan
végzett kísérletek, mérések,
megfigyelések eredményeinek
értelmezése. Az eredmények összevetése
a tanuló meglevő tapasztalataival, majd a
szükséges megerősítések, korrigálások
elvégzése.
Oksági kapcsolatok feltárása tanári
segítséggel vagy önállóan.
A tapasztalatok megfogalmazása
nyelvtanilag helyesen szóban vagy
rögzítése írásban, rajzban, táblázatban,
grafikonon.
Vázlatkészítés a lényeg kiemelésével.

Kapcsolódások

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Szabálykövető
Döntési
Kritikai
Tanulás
Környezeti
nevelés
Tudományos
világkép
Egyetemes
kultúra

1. Evolúció
1.1 Evolúció
története az
élet kialakulása

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

12 Az evolúciókutatás története.
Beszélgetés az evolúciókutatás
3 Lamarc, Cuvier, Darwin munkásságának történetéről.

jelentősége.
A fajok kialakulása. A változatosság,
változékonyság, a létért folyó küzdelem, a
természetes szelekció megismerése
példákon.

Beszélgetés a fajok kialakulásának
folyamatáról. Példák gyűjtése az
élőlények létért folyó küzdelméről.

A Földünk története és az élet kialakulása.

Földünk történetét bemutató egyszerű
táblázat készítése.
Ismerkedés néhány kormeghatározó
módszerrel.

Élet az ősóceánban, az első élőlények.

A sejtmagnélküliek és a sejtmagvas
egysejtűek, többsejtűek kialakulása.
A szexualitás szerepe az evolúció
folyamatában. Az ivaros szaporodás
jelentősége.

Kapcsolódások

Földünk és
környezetünk
6. évfolyam:
A Föld
kialakulása,
fejlődése.
Természetismere
t
6. évfolyam:

Szerveződési
szintek.
Filmnézés vagy szemelvények az élet
A
növények és
kialakulásáról, az élővilág evolúciójáról.
állatok
Az ivartalan és az ivaros szaporodás
szervezetének
összehasonlítása.
felépítése. Az
anyagcsere.

A növények és a fotoszintézis földi élet
folyamatában játszott kritikus
szerepének elemzése.

Biológia
7. évfolyam
Az élőlények
rendszerezése.
Művészet
Az életet ábrázoló
műalkotások.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

1.2 A
növényvilág
fejlődése

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
4

A fotoszintézis kialakulásának
jelentőségének megismerése
A szárazföldi telepes és szövetes növények
kialakulása.
Moszatok, gombák, lombosmohák.
Ősharasztok.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A növényvilág fejlődése során kialakult
szerveződési szintek közötti funkcionális
kapcsolatok felismerése, elemzése.

Magyar nyelv és
irodalom
Az élet
bemutatása
irodalmi
szemelvényekkel.
Kémia
A víz, a széndioxid, oxigén,
nitrogén,
ammónia, szénmonoxid, metán.
2, 3.5, 3.8

A megismert növényfajok fejlettségbeli
sorrendjének felállítása.

A virágos növények törzseinek
kifejlődése. Nyitvatermők,
zárvatermők.
1.3 Az
állatvilág
fejlődése

3

A soksejtű telepes, az első szövetes
állatok kialakulása a tengerekben.
A férgek, puhatestűek és az ízeltlábúak
fejlődése. A szárazföldi élethez
alkalmazkodás.
A gerincesek
meghódítása.

kialakulása,

a

Szervkészítmények és metszetek

levegő tanulmányozása.

A belső váz, tüdő, belső
megtermékenyítés, elszarusodott bőr,
állandó testhőmérséklet.
Az őshüllők világa.
Az ember származása, a nagyrasszok
tulajdonságai.
Az evolúciós gondolatok kapcsolata az
élővilág rendszerezéséhez.
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Az állatvilág fejlődése során kialakult
szerveződési szintek közötti funkcionális
kapcsolatok felismerése, elemzése.

A megismert állatfajok fejlettségbeli
sorrendjének felállítása.
Képek gyűjtése a nagyrasszokról. A
nagyrasszok felismerése tulajdonságaik
alapján. A nagyrasszok, mint az
egységes emberi faj részei.
Az élőlények rendszerbe sorolásának
gyakorlása.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Szabálykövető
Döntési
Tanulás
Önismeret
Felkészülés a
felnőtt lét
szerepére
Testi nevelés
Lelki egészség

2. Öröklődés –
Genetika
2.1.A sejtek
felépítése

2.2.Öröklődés

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
9
3

9

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A sejtek felépítésének és
anyagcseréjének megismerése.
Sejtalkotók, anyagcsere, felépítő
folyamatok, lebontó folyamatok,
sejtlégzés, enzimek.

Az emberi sejt részeinek megfigyelése
tablón, modellen.
A lebontó és a felépítő anyagcserefolyamatok kapcsolata.

Természetismere
t
6. évfolyam:

A sejtmag szerkezete.

Leewenhoek, Morgan, Watson, Crick
munkásságának jelentősége.
Lexikonból információgyűjtés.

A kromoszómák, gének, a DNS.
Az öröklés tudományának története.
Mendel munkássága.

A testi sejtek és az ivarsejtek
A testi sejtek és ivarsejtek osztódása és osztódásának összehasonlítása.
biológiai jelentősége.
Mendel csodatölcsérrel és
Az öröklődés törvényszerűségei
borsónövénnyel végzett keresztezései.
Keresztezés, köztes öröklődés, uralkodó
– lappangó öröklődés.
Példák gyűjtése a sikeres mutációkra a
A nemek öröklése, a nemhez kötött
örökletes betegségek.

A mutáció típusa és következménye.
Génmutáció, kromoszómamutáció. A
mutáció mezőgazdasági alkalmazása.

A génsebészet, génklónozás.
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növénynemesítők, állattenyésztők,
dísznövénytermesztők munkáiból.
Magyar növénynemesítők.

A növényi, az
állati és az emberi
sejtek.

Kémia
7. évfolyam:

Kémiai reakciók.
Katalizátorok.
Molekulák,
atomok
1, 2,3.3

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Szabálykövető
Döntési
Tanulás
Énkép
Önismeret
Felkészülés a
felnőtt lét
szerepére
Testi nevelés
Lelki egészség

3. A
szabályozás
3.1.
Alkalmazkodá
s

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
14 A növények és állatok
3 életműködésének alkalmazkodása a

környezet változásához.
Az élő és élettelen környezeti tényezők.
Az emberi szervezet alkalmazkodása.

Külső környezet, belső környezet.
Az alkalmazkodás, a szervek,
4 szervrendszerek működéséről tanult
ismeretek alkalmazása.
3.2 A
hormonrendsze
r

A növényi hormonok.
Serkentő és gátló hormonok.

Az állati hormonok.
A növényi és állati hormonok gazdasági
jelentősége.
Az ember hormonrendszere.
Belső elválasztású mirigyek
megismerése és működése.
A nemi hormonok.
Elsődleges, és másodlagos nemi
jellegek, a menstruáció, a terhesség. A
fogamzásgátlás leggyakoribb módjai.
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Kapcsolódások

Az élőlényekre ható élő és élettelen
környezeti tényezők összegyűjtése.
Néhány kísérlet beállítása a növények és
állatok alkalmazkodására, pl. a halak
kopoltyúlégzése és a víz hőmérséklete
közötti összefüggés, a növények
gázcserenyílás nyitottságának vizsgálata.
Példák gyűjtése a szervezetünk
alkalmazkodására. (Pl. napozás –
barnulás, meleg – verejtékezés, hideg –
didergés, futás – szapora légzésszám,
pulzusszám.)

Természet- és
társadalomismer
et
1–2. évfolyam:
Az anyagok
vizsgálata
érzékszervekkel.
Természetismere
t
5. évfolyam:
A halak légzése.

6. évfolyam:
A fény hatása a növények növekedésére, A növények
légzése,
megfigyelés.
gázcserenyílás.
A növények
fejlődése.
Az ember
A külső és belső elválasztású mirigyek
szervezete és
jellemzőinek összehasonlítsa,
hasonlóságok és különbségek kiemelése. működése.
Elsődleges- és másodlagos nemi jellegek A mirigyek.
A bőr, mozgás,
csoportosítása.
táplálkozás,
kiválasztás
szervrendszer.
Az idegsejt,
idegszövet.
Biológia
7. évfolyam:
Esőerdő
növényei, liánok,
fánlakó növények,
küzdelem a
fényért.

Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

3.3 Idegi
szabályozás

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
5

Az idegrendszer fejlődése.
Hálózatos idegrendszer, központi
idegrendszer.
Az ember idegrendszerének felépítése.
Idegsejt, ingerlékenység, inger,
ingerület, a központi- és környéki
idegrendszer.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az idegrendszer fejlődési szakaszainak
megfigyelése.

1, 2, 3.8

Az emberi idegsejt, idegszövet
metszetének megtekintése,
mikroszkópos vizsgálódás.
Az idegsejt vázlatrajzán a részek
megnevezése.

Az idegrendszer működése, a reflexek. Tanult reflexek megfigyelése.
Az idegrendszer kutatásának története.

3.4 Érzékelés

A térdreflex működésének
megtapasztalása.
Pavlov, Skinner munkássága.
2 A külső és belső környezet változásának Az érzékszervek felépítésének
érzékelése.
tanulmányozása modelleken, egyéb
Az érzékszervek és az érzékelés
szemléltető eszközökön.
folyamata. A hallás és a látás
Vizsgálódások az érzékszervekkel:
fogyatékosság korrigálásának módjai.
ízlelés, nyomásérző pontok,
pupillareflex, hallás vizsgálata.
Az idegrendszer és a hormonrendszer
együttes szabályozása.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

Kommunikáci
ó
Lényegkiemel
ő
Együttműködé
si
Problémamego
ldó
Szabálykövető
Döntési
Kritikai
Tanulás
Környezeti
nevelés
Önismeret
Énkép
Testi egészség
Lelki egészség
Felkészülés a
felnőtt lét
szerepeire

4. A káros
szenvedélyek,
az emberi
kapcsolatok
4.1 Az
egészség és a
Tízparancsolat
Jó
döntéshozatal,
a keresztény
normának
megfelelő
életvitel
Szenvedélybet
egségek

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m
10
5

Az emberi szervezetet veszélyeztető
anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb
hatásainak megismerése.

A drogok hatása a szervezetre, a
megszokás, a fizikai és a lelki függőség
kialakulása. Az elvonási tünetek
kialakulása a drogok megvonása esetén.
Kábító, nyugtató hatású
gyógyszerekkel való visszaélés.
Az alkohol hatása az ember tudatára.
Az alkoholbetegség kialakulása. Az
alkohol magzatkárosító hatása.
Szerves oldószerek és a serkentők.
A szenvedélybetegség megelőzése,
kialakulása esetén a gyógyítása
A dohányzás szokásának rövid története.

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

A szenvedélybetegségek megismerése.
Személyiségfejlesztési, kommunikációs
és önismereti gyakorlatok.
Szituációs játékok az adott témakörben
és elemzésük.

Természet- és
társadalomismer
et

Drogprevenciós oktatófilmek
feldolgozása.
Az alkohol és a kábítószerek
fogyasztásának anyagi hatásai a család,
az egyén és a társadalom életére, közös
és egyéni árkalkuláció.

4. évfolyam:

A testünket
károsító anyagok,
a dohányzás és a
szeszes ital.
A barátság.
Összhangban az
osztályfőnöki
órák (5–8.
évfolyamok)
tematikával.

Egészségügyi statisztikai adatok
feldolgozása. A szenvedélybetegségek
Aktív és passzív dohányzás, a
okozta szervi elváltozások, elhalálozások Életvezetési
dohányfüst magzatkárosító hatása.
ismeretek és
adatainak összehasonlítása.
A dohányfüst szervezetet károsító
készségek
hatásai. Az idült hörghurut, tüdőtágulat,
egészségfejlesztő,
Játék-, vásárlásszenvedély,
tüdőrák, érelmeszesedés, szívinfarktus.
drogmegelőzési
internetfüggőség életmódra gyakorolt
Játék-, vásárlásszenvedély,
program,
káros hatásának megismerése.
Internetfüggőség.
DADA program.
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Kulcskompetenci
ák, kiemelt
Témakörök és
fejlesztési
altémák
feladatok

4.2 Az életmód
4.3 Az emberi
kapcsolatok

Óraszá
A tartalom kulcselemei
m

Tanulói tevékenységek

Kapcsolódások

Az öröklés és egészség közti kapcsolat
felismerése, öröklött kockázatok.
Népbetegségek. A betegségek és a
helytelen életmód közötti összefüggések.

Egészségügyi statisztikai adatok
feldolgozása. A „népbetegségek”-re
hajlamosító tényezők, rizikófaktorok
összegyűjtése.

Belső koncentráció:
A nemhez kötött
örökletes
betegségek.

Eltérő fejlődésű emberek.
Egészséges életmód, helyes szokások.

Eltérő fejlődésű emberek elfogadása.

Az emberi kapcsolatok.

Barátság, szerelem, családalapítás,
gyermekvállalás.
A házastársak kötelessége a felelős
gyermekvállalás, a szülők az Isten
„munkatársai”. Önismeret, öruralom,
keresztény normának megfelelő életvitel.
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A megismert helyes tisztálkodási,
táplálkozási, testmozgási szokásaink
ismereteinek rendezése, csoportosítása.
Beszélgetés az emberi kapcsolatokról, a
gyermekvállalás felelősségéről.

2, 3.8

A továbbhaladás feltételei

− Ismerjék a Föld történetének főbb szakaszait, és az élővilág evolúciós folyamatainak
időbeliségét és a növények és a fotoszintézis földi élet folyamataiban játszott szerepét.
Lássák az evolúció és az élővilág természetes rendszerének kapcsolatát.
− Ismerjék a biológiai információ jelentőségét, az örökítő anyag elhelyezkedését, az
öröklésmenet törvényszerűségeit.
− Ismerjék az élőlények szervezetében lejátszódó szabályozási folyamatokat, a
hormontermelő mirigyek nevét, az idegrendszer főbb részeit és elhelyezkedésüket.
Tudjanak egy-egy példát mondani az idegi és hormonális szabályozásra.
− Ismerjék az alkohol, a dohányzás, a kábítószer élettani hatását. Ismerjék az öröklődés
és az egészség közti kapcsolatokat. Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges
életmódra. Legyenek empatikusak és toleránsak az eltérő fejlődésű emberekkel.
− Legyenek képesek vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a kapott eredményeket a
feladatnak megfelelően értelmezni, rögzíteni.
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Legitimációs nyilatkozatok
A szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – Általános iskolai
tantárgyak tantervei tartalmát a szülői szervezet megismerte, és azt elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Veres Jánosné
a szülői munkaközösség elnöke
(középiskola)

Ignécziné Bodnár Klára
a szülői munkaközösség elnöke
(általános iskola)

Az iskola diákönkormányzata képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Helyi tantervek – Általános
iskolai tantárgyak tantervei tartalmát megismertük, azt elfogadtuk.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 25. nap

Pachman Alexandra
DÖK elnök

Jurkó Evelin
DÖK elnök

A Helyi tantervek – Általános iskolai tantárgyak tanterveit az iskola nevelőtestülete, határozatképes
értekezletén elfogadta.
Sátoraljaújhely, 2012. május hó 29. nap

Bihari Sándorné
Boross Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítők

Sebes Péter
igazgató

Az V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Helyi tantervek – Általános
iskolai tantárgyak tanterveit – mint az intézmény fenntartója – az Egri Főegyházmegye jóváhagyja.
Eger, 2012. ………………… hó … . nap

…………………………….
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