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Óraterv a 2009/2010-es tanévtől 

Tantárgyak és kötelező órák 1.évf. 2.évf. 3.évf. 4.évf. 5.évf. 6.évf. 7.évf. 8.évf. 

 M A M A M A M A M A M A M A M A 

Magyar nyelv és irodalom  8  8  8  7  4,5  4,5  3,5  4  

Történelem és állampolgári 

ismeretek 

        2,5  2  2  2  

Idegen nyelv  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5  5/5 

Matematika 4  4  4  4  4  3,5  3,5  3,5  

Informatika       0,5  0,5  1  1  1  

Környezetismeret 1  1   1/1 0,5 2,5/2,5         

Természetismeret (egészségtan)         0,5 2/2  2/2     

Fizika             1,5  1,5  

Biológia és egészségtan (Ember és 

társadalomismeret, etika) 

             2/2 

0,5 

 2/2 

Kémia             1,5  1,5  

Földrajz           1  1,5  1,5  

Ének-zene  1  1 1  1  1  1  1  1  

Rajz és vizuális kultúra 1  1  1  1   2  1  1  1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret                0,5 

Technika és életvitel  1  1  1  2 1  1  1  0,5  

Testnevelés és sport  1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2,5  2,5  

Civilizáció            1/1  1/1  1/1 

Osztályfőnöki         0,5  0,5  0,5  0,5  

Kötelező heti óraszám 20 20 20 22,5 22,5 22,5 25 25 

Helyi tanterv óraszám 15 9 15 9 15 9 16 10,5 16,5 10 16,5 10 19,5 9,5 19,5 9,5 

Összesen 24 24 24 26,5 26,5 26,5 29 29 
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Angol nyelv 1-8. évfolyam 

Napjainkban az idegen nyelvek tudása nélkülözhetetlen. Iskolánkban két élő idegen nyelv, az angol és a német nyelv 

emelt szintű oktatása több évtizedes hagyományokra tekint vissza. 

Élő idegen nyelvek tudása nélkül számunkra nem létezik európaiság, s kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe be 

tudjunk kapcsolódni. 

Iskolánk felismerve a nyelvtudás fontosságát és az új kor új kihívásait vezette be a korai két tanítási nyelvű képzést. 

Az új képzési forma a város valamint az iskola szakmai szolgáltatásának bővítése mellett hivatott felhasználni azt az ún. 

„rejtett tartalékot”, amely a gyermekkori nyelvi fogékonyságban rejlik. 

Az angol nyelv tanításának célja és feladata a két tanítási nyelvű osztályokban 1-8. évfolyamig 

 Tudatosítsuk, hogy a tanulók anyanyelvükön kívül más nyelven is kommunikálhatnak, idegen nyelven is 

kifejezhetik magukat. 

 Alakítsuk ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállásukat.  

 Ösztönözzük a tanulókat az idegen nyelven való kommunikációra, s ehhez teremtsünk olyan légkört, amelyben 

önbizalmuk fokozatosan erősödik. 

 Életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően fejlesszük beszéd- és szövegértési képességüket. 

 Érjük el, hogy életkoruknak és egyéniségüknek megfelelően sajátítsák el az idegen nyelv tanulásának célravezető 

módszereit. 

 Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, ritmusának és 

hangsúlyozásának helyes használatát.  

 Életkori sajátosságaiknak megfelelő témákban tudjanak írásban és szóban megnyilvánulni, véleményt nyilvánítani. 

Tudjanak beszélgetést kezdeményezni, folytatni és az idegen nyelvet a hétköznapi kommunikációs helyzetekben 

használni.  

 Bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük az Európához tartozás érzését. Fogadtassuk el 

velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen nyelv kommunikációképes ismerete. 

 Adjunk betekintést a célországok kultúrájába és civilizációjába, hogy ezek értékeinek megismerésével és 

megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva a magyar kultúrát is tágabb összefüggéseiben lássák. 

Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadásának képességét, hívjuk fel 

figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre. 

 Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása alapja lehet egy újabb nyelv elsajátításának, eszköze más ismeretek 

megszerzésének. 

 Jelentsen számunkra örömet az idegen nyelvű kommunikáció. Információszerzés, olvasás. 

 Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan 

lehetőségeket, hogy a célnyelvet szóban (televízió, diákcsere, partnerkapcsolatok) és írásban (olvasás, levelezés) 

használhassák, és ezen keresztül személyiségükben gazdagodjanak. 

 Célunk, hogy a tanulók más tantárgyak tanulása során szerzett ismereteiket alkalmazzák idegen nyelven is, 

valamint az angol nyelvi órákon szerzett tudást más tantárgyak tanulása során hasznosítsák. 

 Fejlesszük kreativitásukat, projektek készítése által is. A projekt a tanuló munkája, melyet vizuális vagy auditív 

eszközök felhasználásával önállóan, párban vagy csoportban készít, s ebben kifejezésre juttatja egyéni 

elképzeléseit, kreativitását. Lehet tabló, hangfelvétel, videofelvétel, kollázs, kérdőív és ennek feldolgozása, a tanuló 

által írt vers, prózai alkotás, feladatsor, rejtvény. 

 Juttassuk a tanulókat a nyolcadik osztály végére középszintű nyelvtudáshoz. 

Általános fejlesztési feladatok 

 Szerezzen ismereteket a világról, a célnyelvi országokról, azok intézményeiről, az ott élő emberekről, ezeket 

hasonlítsa össze Magyarországgal, és vonjon le következtetéseket.  

 Ismerje meg a célnyelvi országok közösségeinek kultúráját, társadalmi szokásait, viselkedési formáit a mindennapi 

életben és az emberi kapcsolatokban. 

 Alakuljon ki interkulturális tudatossága, személyes tapasztalat alapján is. 

 Jusson interkulturális ismeretek birtokába (kezdeményezőkészség, kapcsolatépítés, -tartás, konfliktuskezelés). 

 A nyelvtanulás során sokoldalúan fejlődjön személyisége (nyitottság, előítéletektől való szabadulás, önbizalom, 

kommunikációs igény, helyes értékrend, vállalkozó szellem, ambíció, érzelmi gazdagodás, önismeret). 

 Fejlődjenek készségei az idegen nyelv tanulása során (figyelem, memória, feladatmegoldás, együttműködés, önálló 

tanulás, önismeret). 

 Ismerje meg az idegen nyelv tanulásának stratégiáit, tanulási technikáit, válassza ki a számára legcélravezetőbbet. 

 Emelkedjen egyre magasabb szintre kommunikációs készsége. 

 Vegyen részt projektek tervezésében, elkészítésében és bemutatásában. 
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A tanulói teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módjai, fajtái 

Az értékelés kiterjed a négy alapkészségre, a nyelvtani anyag és a szókincs elsajátítására. 

Fajtái: önálló/pár/csoportmunka közben tanári megfigyelés és ellenőrzés, egyéni és csoportos produktumok értékelése, 

egyéni szóbeli számonkérés, dolgozat. 

Jellemzői: rendszeresség, megbízhatóság, érvényesség. 

Típusai: teljesítményt mérő tesztek, amelyek a tananyag elsajátításához kapcsolódó mérésekre alkalmasak; 

diagnosztikus elemző tesztek, amelyek a tanulók ismereteinek differenciált felmérésére alkalmasak, nyelvi jártasságot 

mérő tesztek, amelyek az állandó nyelvtudást mérik az iskolán kívüli teljesítményekkel való összevetésben. 

Szükséges tankönyv, taneszköz 

Tankönyv, munkafüzet, feladatlapok, egy- és kétnyelvű szótárak, képes gyermekszótárak, angol nyelvű olvasókönyvek, 

irodalmi szemelvények, verses- és daloskönyvek, applikációs képek, videofilmek, hangkazetták, ritmushangszerek, CD-

lemezek, számítógépes oktatóprogramok. 

A tankönyv, taneszköz kiválasztásának elvei 

Tartalmazza a kerettanterv által megjelölt témaköröket, tartalmakat, tevékenységformákat, és összhangban van a 

fejlesztési követelményekkel; tanmenete szisztematikusan egymásra épül, a tartalom nehézségi fokok szerint halad 

előre, a célok világosan megfogalmazottak, a feladatok sokszínűek, alkalmasak a különböző szinten lévő, különböző 

tanulási stílussal rendelkező és érdeklődésű tanulók nyelvtanítására; amely egyaránt fejleszti mind a négy készséget, 

küllemében is vonzó, könnyen követhető és könnyen beszerezhető. 
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1. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Az én személyem, bemutatkozás, köszönési formák 

2. A család 

3. Szűkebb környezetünk, a lakás 

4. Az iskola 

5. Tágabb környezetünk 

6. Napirend 

7. Étkezés 

8. Testünk, testrészeink 

9. Öltözködés 

10. Mindennapi életünk 

11. Ünnepek 

12. Szabadon felhasználható  

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Köszönés, elköszönés: Good morning. Hello, how are you? Fine, thank you. Goodbye. 

 Bemutatkozás: Hello, my name is … 

 Jókívánságok, köszöntések: Happy birthday to …, Have a nice weekend! 

 Dolgok, személyek azonosítása, megnevezése: This is the/a/an … 

 Emberek, helyek egyszerű leírása: The … is … 

 Kérés, megköszönés és arra reagálás: Can I have a …, please! Thank you. You’re welcome. 

 Egyszerű utasítások, felszólítások: Open your book, please! Close the door, please! 

 Tetszés, nem tetszés kifejezése: I like … I don’t like ... it. 

Belépő fogalomkörök 

 Az idegen nyelv hangjainak helyes ejtése, hívókép/szó és hang kapcsolása, az angol ábécé, betűzés. 

 Szó- és mondathangsúly, intonáció. 

 Határozott és határozatlan névelők: The, a, an. 

 Főnevek többes száma: One apple/two apples. 

 Létezés kifejezése: It is … 

 Mennyiségi viszonyok kifejezése: 1-10. 

 Személyes névmások alany esetű alakjai: I, you, he/she/it, we, you, they.  

 Fontosabb igék jelen ideje: I write. He reads. 

 Felszólító mód: Sit down, please. 

 Egyszerű mondatok szórendje: This is a pencil. 

 Egyszerű állító és kérdő mondatok: This is a book. Is this a book? 

 Fontosabb elöljárószók a térbeli viszonyok jelölésére: in, on, under. 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Az angol nyelv tanítása az első évfolyamon csak a szóbeli kommunikáció segítségével történik. 

 Szavak, kifejezések elsajátítása utánmondással. 

 Cselekvések megnevezése utánzással. 

 Tárgyak, dolgok, személyek, állatok, növények bemutatása rámutatással, megnevezéssel. 

 Tárgyak, dolgok személyek, növények, állatok felismerése és megnevezése képek alapján. 

 Tárgyak, dolgok, személyek, növények, állatok megnevezés után történő ábrázolása rajzban. 
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 A tanult fogalmak, kifejezések rögzítése, megszilárdítása mondókák, versek, gyermekdalok tanításával, 

metakommunikációs eszközök alkalmazásával. 

 Irányított tapasztalatszerzés tanítói segítséggel. 

 Játékos azonosítások és megkülönböztetések egy-két szavas szóbeli indoklással. 

TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 

1. Az én személyem 

Bemutatkozás, üdvözlés, köszönés, játékos formában, alapozva a tanulók utánzó készségére. Egyszerű 

mondatokban alapvető tulajdonságok, egymás és saját tulajdonságaink ellentétbe állításával. Önarckép készítése.  

Országismeret: angol keresztnevek. 

2. A család 

A családtagok – azonosítás képek alapján, az identitás érzésére alapozva. A tulajdonságok folyamatos 

megnevezése. Családrajz. 

Országismeret: egy tipikus angol család. 

3. Szűkebb környezetünk: a lakás 

A lakás főbb részei, néhány fontosabb bútordarab. A tanulók saját otthonának megjelenítése rajzban. Megnevezés 

rámutatással. 

Országismeret: a célnyelvi országok néhány jellegzetes berendezési tárgya. 

4. Iskola 

A tanterem főbb berendezési tárgyai. Ábrázolás és megnevezés rajzban és rámutatással. 

Országismeret: A célnyelvi országok tantermeinek berendezése, eltérések – bemutatás képekkel, fotókkal, 

filmrészletekkel. 

5. Tágabb környezetünk 

Növények a ház körül, háziállatok és vadon élő állatok felismerése, megnevezése. 

Országismeret: jellegzetes háziállatok. 

6. Napirend 

A hét napjai, napszakok, az ezekhez kapcsolódó egyszerű cselekvések. Rajzos napirend készítése. 

7. Étkezés 

Néhány étel és ital. Alapvető gyümölcsök és zöldségek. 

Országismeret: speciális ételek és italok. 

8. Testünk 

A főbb testrészek megnevezése rámutatással és rajz segítségével. A páros testrészek megfelelői. 

9. Öltözködés 

Fontosabb ruhadarabok a színek társításával, játékos azonosítások, megkülönböztetések. 

10. Mindennapi életünk 

A mindennapi élet alapvető cselekvései – otthon és az iskolában – bemutatkozással és rajzzal. Cselekedtetés 

utasítással, utánzással. 

11. Ünnepek 

Néhány alapvető családi és hagyományos ünnep (születésnap, karácsony, húsvét) és kellékeinek megnevezése. 

Jókívánságok. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

Törekedjünk arra, hogy a tanuló 

 ismerje fel a tanult szavakat, kifejezéseket, 

 értse meg a tanár kérdéseit, utasításait, cselekvéssel reagáljon rájuk, 

 értse meg a közléseket, ha azok idegen nyelvű kiejtéssel, élő beszédben hangzanak el. 
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Beszédkészség 

 A tanuló tudjon köszönni, köszönést elfogadni idegen nyelven. 

 Tudjon az anyanyelvétől eltérő hangokat utánozni és megközelítően helyes hanglejtéssel, lassú tempóban szavakat, 

egyszerű mondatokat mondani.  

 Tudjon verseket, mondókákat, kiszámolókat csoportban vagy önállóan elmondani, gyermekdalokat énekelni. 

Szókincs: 150 aktív és 50 passzív lexikai egység elsajátítása. 

Ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzés területei 

 kiejtés 

 beszédértés 

 kommunikációs készségek 

Az ellenőrzés módozatai és alkalmai 

 tevékenység csoportmunka közben – tanári megfigyelés folyamatos. 

Értékelés 

 folyamatos szóbeli értékelés egyénileg és csoportokban. 

A magyasabb évfolyamba lépés feltételei 

Az első év végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt. Az első és második 

évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

 szöveges értékelés negyedévben, félév végén és tanév végén.  
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2. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Az én személyem 

2. A család 

3. Szűkebb környezetünk, a lakás 

4. Az iskola 

5. Tágabb környezetünk 

6. Napirend 

7. Időjárás 

8. Testünk 

9. Öltözködés 

10. Mindennapi életünk 

11. Ünnepek 

12. Szabadon felhasználható  

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Köszönés napszakok szerint, elköszönés: Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. How about 

you? See you later. 

 Jókívánságok, köszöntések családi és hagyományos ünnepeken: I wish you… 

 Dolgok, személyek azonosítása, megnevezése: What is it? It is … What there in the … ? There is a …. in the …. 

 Megköszönés és arra reagálás: Thanks a lot / Not at all. No problem. 

 Egyszerű utasítások, felszólítások: Stand up, please! Sit down, please! Keep quiet, please! 

 Egyszerű információk kérése és nyújtása: Where is she? She is in the … How old are you? I’m seven. 

 Jellemző tulajdonságok: I’m small. Mary is nice. 

Belépő fogalomkörök 

 Az idegen nyelv hangjainak helyes ejtése, betűzés szóban és írásban. 

 Betűírás másolással és diktálás után. 

 Mennyiségi viszonyok kifejezése: 1-től 20-ig. 

 Birtokos névmások: my book, your hand … 

 Igék használata jelen időben: I know … You run 

 Melléknevek: nice, big – small, young – old, sad – happy … 

 Kiegészítendő és eldöntendő kérdések szerkezete: What colour is it? Is it a bag? 

 Fontosabb kérdőszavak: Who? What? Where? 

 Elöljárószók térbeli és időbeli viszonyok kifejezésére: next to, beetwen, behind, at, in 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Szavak, kifejezések elsajátítása utánmondással. 

 Cselekvések megnevezése utánzással, rajz alapján.  

 Tárgyak, dolgok, személyek, állatok, növények bemutatása megnevezéssel. 

 Tárgyak, dolgok, személyek, növények, állatok felismerése és megnevezése képek alapján. 

 Tárgyak, dolgok, személyek, növények, állatok megnevezés alapján történő ábrázolása rajzban. 

 A tanult fogalmak, kifejezések rögzítése, megszilárdítása mondókák, versek, gyermekdalok tanításával, 

metakommunikációs eszközök alkalmazásával. 

 Irányított tapasztalatszerzés tanítói segítséggel csoportmunkában. 

 Tapasztalatszerzés az iskola környékén tett sétával. 
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 Játékos azonosítások és megkülönböztetések néhány szavas szóbeli indoklással. 

 Szóképek olvasása, azonosítás rajz segítségével. 

 Betűírás, az ismert szóképek megjelenítése írásban, hiányos szóképek kiegészítése. 

Témakörök, tartalmak 

1. Az én személyem 

Bemutatkozás során életkor meghatározása, néhány saját tulajdonság megnevezése. Lakcím megadása, 

telefonszám. Nemzetiség meghatározása.  

Országismeret: angol családnevek. Lakcímek a célnyelvi országokban. 

2. A család 

A szűkebb családi kör bemutatása rövid mondatokban. 

Országismeret: rokoni kapcsolatok megnevezésének sajátosságai. 

3. Szűkebb környezetünk: a lakás 

A lakás helyiségei, berendezési tárgyai. Játékok, kedvenc tárgyak a gyermekszobában.  

Országismeret: a lakás helyiségeinek megnevezése a célnyelvi országokban. 

4. Iskola 

A tanterem leírása néhány mondatban, iskolai tevékenységek. 

5. Tágabb környezetünk 

Városkép alapján nevezetes épületek. Járművek megnevezése.  

Az állatok lakóhelyének megnevezése. Állatkerti állatok, csoportosításuk (szín, méret, táplálkozás alapján). 

Országismeret: Néhány nevezetes londoni épület bemutatása. Angol busz, taxi és komp. 

6. Napirend 

Saját napirend – különbségek és azonosságok. Napirend tanítási napokon és hétvégén. 

Országismeret: Egy angol tanuló elfoglaltságai. 

7. Időjárás 

Alapvető kifejezések az időjárás összetevőinek megnevezésére. Hónapok, évszakok megnevezése. Az időjárás 

jellemzése rövid mondatokban. Kedvelt évszakok. 

Országismeret: Az angol időjárás jellemzői – alapfokon. 

8. Étkezés 

Kedvenc ételek, italok. Étrend a munkanapokon és hétvégéken. Rajzos étlap készítése. 

Országismeret: Angolszász étkezési időpontok és szokások. 

9. Testünk  

Részletes testtérkép. 

10. Öltözködés 

Az időjárásnak megfelelő öltözékek szóbeli leírása, kedvelt – nem kedvelt ruhadarabok csoportosítása. 

11. Mindennapi életünk 

Sport- és szabadidős tevékenységek. Kedvenc elfoglaltságok, sportágak. 

Országismeret: Tipikus angol és amerikai sportok. 

12. Ünnepek 

A családi és hagyományos ünnepek körének bővítése. A legkedvesebb ünnep bemutatása néhány mondatban.  

Országismeret: A magyar és angolszász karácsonyi hagyományok összehasonlítása. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló ismerje fel a tanult szavakat, a tanult kommunikációs szándékokat kifejező egyszerű mondatokat, 

kifejezéseket; 

 értse meg a tanár kérdéseit, utasításait, közléseit, azokra tudjon reagálni; értse meg a tanult mondókákat, verseket, 

dalokat. 
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Beszédkészség 

 A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű válaszokat adni, 

 tudjon egyszerű kérdéseket feltenni; 

 tudjon rövid szövegeket (dalok, versek, mondókák) reprodukálni, memorizált párbeszédeket előadni, nyelvi 

játékokban részt venni; 

 sajátítsa el a helyes hanglejtést, hangsúlyt, ritmust. 

Olvasott szöveg értése 

 A tanuló ismerje fel a tanult szavak alakját, legyen képes ezeket helyes kiejtéssel, megfelelő ritmusban felolvasni; 

 tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos ellenőrző kérdésekre választ adni. 

Íráskészség 

 A tanuló tudja a megtanult írásképeket másolással, majd diktálás alapján leírni, különös tekintettel a magyartól 

eltérő hangjelöléssel rendelkező szavakra; 

 tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni; 

 tudjon különböző tankönyvi feladatokat írásban megoldani. 

Szókincs: 300 aktív és 100 passzív lexikai egység birtoklása. 

Ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzés területei 

 kiejtés 

 beszédértés 

 kommunikációs készség 

 szókincs 

Az ellenőrzés módozatai és alkalmai: 

 tevékenység, csoportmunka közben – tanári megfigyelés folyamatos 

 csoportos ellenőrzés – folyamatos 

Értékelés: 

 folyamatos szóbeli értékelés egyénileg és csoportokban 

 félévkor és év végén szöveges értékelés 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló értse meg az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérést, utasítást, arra cselekvéssel 

válaszoljon; értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést. 

Legyen képes hallott, a normális beszédtempónál kissé lassabban elhangzó, a tanult lexikán túl nem lépő mondatokat, 

néhány mondatos egyszerű szöveget megérteni. 

Beszédkészség 

A tanuló hiányos mondatban tudjon válaszolni ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, szavakat és 

egyszerűbb szerkezetű szövegeket tanult minta alapján tudjon ismételni. 

Legyen képes a tanult témakörökben négy-öt mondatos önálló gondolatközlésre. 

Törekedjen a helyes hangsúly, hanglejtés és ritmus használatára. 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló ismerje fel és értse meg a tanult szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból 

álló mondatot tudjon elolvasni; ismert nyelvi elemekből álló egymondatos szövegben fontos információt tanári 

útmutatás alapján tudjon megtalálni. 

Íráskészség 

A tanuló tudjon ismert szavakból álló szöveget lemásolni; tollbamondás után ismert szavakat leírni. 

(Tudja az ismert szavak hiányzó betűit pótolni.) 

Szókincs 

A fejlesztési feladatban megjelölt mennyiség 60 %-a. 
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3. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Én és családom 

2. Emberi kapcsolatok 

3. Tágabb környezetünk 

4. Természeti környezetünk 

5. Mindennapi életünk 

6. Iskola 

7. Vásárlás 

8. Étkezés 

9. Életmód 

10. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő  kommunikációs szándékok 

 Információ kérése és adása egyszerű, mindennapi szituációkban: Can you tell me,…, How old are you, Do you like 

to…? Let me introduce, My favorite … 

 Dolgok, emberek azonosítása, megnevezése: This is my friend. That is Ann’s dog. 

 Emberek, helyek, állatok, folyamatok leírása: The bear lives in the forest … I get up at seven. 

 Egyetértés, egyet nem értés kifejezése: I think you’re right, … I think you’re not right.  

 Vélemény kérése, kifejezése: What’s your opinion? What do you think about? By my opinion… 

 Javaslattétel, meghívás: What about going to the … ? Let’s go … 

 Utasítások adása 

 Tetszés, nem tetszés kifejezése 

 Képességek, felszólítás, tiltás 

Belépő fogalomkörök 

 Létezés kifejezése: It is …, It was …, It will be … 

 Egyes módbeli segédigék használata: I can …, I must …, I have to … 

 Birtokviszony kifejezése: The capital of the city … 

 Egyes és többes számú főnevek egyeztetése a létigével: This is one pencil – There are ten pensils 

 Mennyiségi viszonyok, számok: 20-tól 100-ig 

 Időbeli viszonyok kifejezése: am., pm. 

 Felszólító mód alkalmazása 

 Az ige infinitív alakjai: to cry, to cool 

 Az egyszerű mondat szórendjei 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Szavak, kifejezések elsajátítása utánmondással. 

 Cselekvések megnevezése. 

 Tárgyak, dolgok, személyek, állatok, növények 4-5 mondatos jellemzése. 

 A tanult fogalmak, kifejezések rögzítése, megszilárdítása mondókák, versek, gyermekdalok tanításával, 

metakommunikációs eszközök alkamazásával. 

 Irányított tapasztalatszerzés tanítói segítséggel, önállóan, csoportmunkában. 

 Tapasztalatszerzés az iskolán kívül tett sétával. 

 Szituációs- és szerepjátékok. 

 Játékos azonosítások és megkülönböztetések néhány szavas szóbeli indoklással. 
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 Szóképes és négy-öt rövid mondatból álló szöveg önálló olvasása. 

 Az ismert szóképek megjelenítése írásban, hiányos mondatok kiegészítése.  

 Adatok felsorolása, kérdőív kitöltése személyi adatokkal.  

 Üdvözlőlapok tervezése, írása. 

 Alaprajz tervezése tanítói segítséggel. 

 Képes szótár, plakát, meghívó tervezése, készítése. 

 Receptek összeállítása tanítói segítséggel. 

 Négy-öt mondatos memoriter: prózai szöveg és vers. 

Témakörök, tartalmak 

1. Én és a családom 

Személyi adatok, külső, belső tulajdonságok. Kedvenc időtöltés. Családtagok bemutatása. 

2. Emberi kapcsolatok 

Barátok és más személyek külső és belső jellemzése. Néhány foglalkozás és munkahely.  

Országismeret: Az angol rendőr. 

3. Tágabb környezetünk 

A lakás és a lakókörnyezet bemutatása a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel. Különböző rendeltetésű épületek 

jellegzetességei.  

Országismeret: London nevezetes parkjai. 

4. Természeti környezetünk 

Növények, állatok és élőhelyeik. Állatok egyszerűbb jellemzése.  

Országismeret: Az angol és amerikai farm jellegzetességei. 

5. Mindennapi életünk 

Családi napirend, heti programok – időpontok megnevezésével. 

Országismeret: Egy angol vagy egy amerikai család hétvégéje. 

6. Iskola 

Tanszerek, tantárgyak. Ideális órarend megtervezése. 

Országismeret: Az angol diákok órarendje. 

7. Vásárlás 

Mindennapi bevásárlás. Üzletek, árucikkek. 

Országismeret: a célnyelvi országok pénzneme. 

8. Étkezés 

Ízek. Egyszerű receptek. Menü összeállítása. 

Országismeret: Jacket potatoes.  

9. Életmód 

Egészség, leggyakoribb betegségek, panaszok. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 Értse meg az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést; 

 értse meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az ismert nyelvi elemeket tartalmaz; 

 értsen meg a tanult témákban és a tanult nyelvtani jelenségek keretei között az élő nyelvnek megfelelő 

beszédtempóban folytatott rövid beszélgetést, tudjon megoldani hallás után egyszerű feladatokat. 
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Beszédkészség 

 A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre teljes mondatban válaszolni; 

 tudjon rövid szövegeket (dalok, versek, mondókák) reprodukálni, memorizált párbeszédeket előadni, nyelvi 

játékokban részt venni; 

 használja a helyes hangsúlyt, hanglejtést, ritmust; 

 legyen képes egy adott témakörön belül a tanár által kezdeményezett beszélgetésbe bekapcsolódni; 

 maga is kezdeményezzen egyszerű beszégletéseket; 

 legyen képes a tárgyalt témakörökben 4-5 mondatos önálló gondolatközlésre. 

Olvasott szöveg értése 

 Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos ellenőrző kérdésekre választ adni, egyszerű feladatokat megoldani; 

 értsen meg rövid szövegrészleteket; 

 alakuljon ki a néma-értő olvasás képessége egy-egy rövid szövegrész kapcsán; 

 próbáljon ismert szövegeket helyesen felolvasni. 

Íráskészség 

 A tanuló tudja a megtanult írásképeket másolással, majd diktálás után leírni, különös tekintettel a magyartól eltérő 

hangkapcsolatok jelölésére; 

 tudjon hiányos szöveget egy-egy szóval pótolni; 

 tudjon különböző tankönyvi feladatokat írásban megoldani;  

 tudjon nyelvi modell alapján önállóan egyszerű szöveget szerkeszteni. 

Szókincs: 400 aktív és 200 passzív lexikai egység birtoklása. 

Ellenőrzés, értékelés 

 Indirekt ellenőrzési módszerek a tanítási óra keretében, beszéd közben, folyamatosan. 

Tevékenység közben végzett tanári megfigyelések, szóbeli értékelések, dicséretek, jutalompontok. 

A helyes kiejtés és intonáció folyamatos figyelése és javítása lexikai ismeretek elsajátításának folyamatos 

ellenőrzése. 

 Direkt ellenőrzések a tanítási óra keretében, tanítási szakaszonként, a követelmények által meghatározott csoportos 

és egyéni szintnek megfelelően frontális és egyéni számonkéréssel. 

Az egyéni számonkérés állhat az egész órán végzett részfeladatokból, vagy a konkrét feladat elvégzésére irányul. 

A tanári segítség mértékét a feladat nehézsége és a tanuló képességszintje határozza meg. 

 Írásbeli munkák értékelésének fokozatos bevezetése. 

 A rendszeres írásbeli értékelés és ellenőrzés feladatlapokkal történik. 

 Félévkor és év végén a tanulók teljesítményét szövegesen értékeljük. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló értse meg az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérést, utasítást, arra szavakkal és rövid 

mondatokkal válaszoljon; értsen meg ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést. 

Értse meg az élő beszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést, ha az nem tartalmaz ismeretlen szavakat, és 

megfelel az idegen nyelv köznyelvi kiejtési formáinak. 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre teljes mondatban válaszolni. 

Tudjon rövid szövegeket (dalok, versek, mondókák) reprodukálni, memorizált párbeszédeket előadni. 

Használja a helyes hangsúlyt, hanglejtést, ritmust. 

Legyen képes egy adott témakörön belül a tanár által kezdeményezett beszélgetésbe bekapcsolódni. 

Olvasott szöveg értése 

Tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos ellenőrző kérdésekre választ adni. 

Értsen meg rövid szövegrészleteket. 

Alakuljon ki a néma-értő olvasás képessége egy-egy rövid szövegrész kapcsán. 
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Íráskészség 

A tanuló tudja a megtanult írásképeket másolással, majd diktálás alapján leírni, különös tekintettel a magyartól eltérő, 

gyakran előforduló hangkapcsolatok jelölésére. 

Tudjon hiányos szövegeket egy-egy szóval pótolni. 

Tudjon különböző tankönyvi feladatokat – előzetes megbeszélés után – írásban megoldani. 

Tudjon nyelvi modell alapján segítséggel egyszerű szöveget szerkeszteni. 

Szókincs 

A fejlesztési feladatban megjelölt mennyiség 65 %-a. 
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4. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Én és családom 

2. Emberi kapcsolatok 

3. Tágabb környezetünk 

4. Természeti környezetünk 

5. Mindennapi életünk 

6. Iskola 

7. Vásárlás 

8. Étkezés 

9. Életmód 

10. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Kapcsolatfelvétel személyesen és telefonon: Hello, this is … 

 Udvarias kérés kifejezése: May I go to the … May I have a … Would you remind … 

 Megbocsátás, sajnálkozás, helyeslés: No problem … Excuse me… 

 Segítség felajánlása, elfogadása: May I help you … Can I help you … Thanks a lot … 

 Figyelemfelhívás: Look how nice is … Listen, what … 

 Beleegyezés: Yes, of course … 

 Képesség, szükségletek kifejezése: I can go … I’m able to write … I need some … 

 Felszólítás, tiltás: Call me …, Tell me …, Don’t take … 

 Emberek, dolgok összehasonlítása 

 Emberek, állatok, helyek leírása 

 Vélemény kérése, kifejezés 

 További utasítások adása 

Belépő fogalomkörök 

 Sorszámnevek: third, tenth 

 Határozatlan számnevek és kérdőszavak: some, many …; How many? 

 Felszólító mód: Take a … Turn left … 

 Elöljárószók: from, off, to, with, by 

 Igeidők és igealakok használata, jelen - folyamatos, egyszerű, múlt - egyszerű, jövő - will, going to 

 Melléknevek fokozása: long, longer, longest; good, better, best 

 Hasonlító mondatok melléknevekkel: Kate is nicer than Sarah. My brother is younger than your’s. 

 Gyakori kötőszavak: and, than, because 

 Határozószók: near, far, always, sometimes, often, usually 

 További módbeli segédigék 
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Alkalmazott tevékenységformák 

 Családfa készítése. 

 Foglalkozások megnevezése, csoportosítása. 

 Beszélgetés kezdeményezése párokban. 

 Udvarias érdeklődési beszédpanelek gyakorlása. 

 Dramatikus és szituációs játékok a témakörökhöz kapcsolódva. 

 A célnyelvi országok jelképeinek jellemzése. 

 A különböző nemzetiségek megnevezése. 

 Utazási tervek készítése. 

 Irányított tapasztalatszerzés önállóan, könyvtári kutatómunkával. 

 Poszter készítése és bemutatása élőszóban. 

 A haza és a célnyelvi jellegzetes növényeinek, állatainak összehasonlítása. 

 Helyzetgyakorlatok: mozi- és színházjegy vásárlása. 

 Kirándulás leírása. 

 Rövid hírekből álló iskolaújság összeállítása. 

 Egy iskolai rendezvény bemutatása szóban. 

 Bevásárló lista készítése. 

Témakörök, tartalmak 

1. Én és a családom 

A családtagok bemutatása, rokoni kapcsolatok. Családfa készítése. Házimunkák megnevezése, csoportosításuk. A 

családtagok feladatai. A tanulók saját feladatai a családban. Családtagok foglalkozása. 

2. Emberi kapcsolatok 

Munkahelyek, munkahelyi kapcsolatok, barátok és ellenségek; küzdőtársak és ellenfelek. Érzelmi kötődés 

másokhoz – rövid indoklás.  

Országismeret: Munkaidő a célnyelvi országokban. 

3. Tágabb környezetünk 

Utazás, nyaralás, országnevek. Országok, népek, nemzetiségek, nyelvek.  

Országismeret: A célnyelvi országok jelképei: zászlók, himnuszok. 

4. Természeti környezetünk 

Házi kedvencek és gondozásuk. Állatok élőhelyeinek megkeresése térképen. A ház körül és a természetben 

előforduló növények megnevezése, csoportosításuk, felismerésük leírás alapján. 

Országismeret: A célnyelvi országok jellegzetes növényei és állatai. 

5. Mindennapi életünk 

Szabadidő, hobbi, sport, kirándulás. A családok és barátok szabadidős tevékenysége. 

Országismeret: London kulturális és sport létesítményei. 

6. Iskola 

A saját iskola bemutatása. Tanórán kívüli elfoglaltságok, szakkörök.  

Országismeret: Iskolák a világ különböző tájain. Iskolatípusok a célnyelvi országokban. 

7. Vásárlás 

A piac. Bevásárlóközpontok. Ajándékok vásárlása ünnepekre. Információ kérése arról, hogy mi mennyibe kerül. 

Országismeret: Híres angol áruházak. Bevásárlási szokások a célnyelvi országokban.  

8. Étkezés 

Étkezés étteremben. Ételkínálás. Asztalterítés. Az ünnepi asztal díszei. Különleges receptek ismertetése. 

Országismeret: Étkezési lehetőségek Angliában és Amerikában. 

9. Életmód 

Helyes időbeosztás. Az életmód és az egészség összefüggése. Az egészségre káros tényezők. A természeti 

környezet és az egészség kapcsolata. 
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Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értékelése 

 Értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak beszéde a szokott tempónál 

valamivel lassabb és globálisan ismert lexikát, valamint nyelvtani elemeket tartalmaz. 

 Értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti kritériumoknak megfelel. 

 Legyen képes a hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, hallott szöveg főbb mozzanatainak 

követésére és felidézésére.  

 Találja meg a szövegben a számára fontos információt. 

 Legyen képes megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat. 

Beszédkészség 

 Szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye. 

 Ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit. 

 Tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni. 

 Életszerű szituációkban folytasson egyszerű párbeszédet. 

 Tudjon számára ismert témakörökhöz kapcsolódó képekről történetet, mesét alkotni, elmondani. 

 Tanuljon meg nyolc-tíz mondatos nyelvi egységeket. 

Az olvasott szöveg értése 

 Tudjon ismert szövegeket helyes kiejtéssel felolvasni. 

 Legyen képes az olvasott szövegből a lényeget kiemelni, összegezni, a kért információkat a szövegben megkeresni. 

 Ismerkedjen meg a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával.  

 Fokozatosan ismerkedjen meg egyszerű autentikus szövegekkel. 

Íráskészség 

 Legyen képes ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő, négy-öt mondatos szöveget tollbamondás 

után leírni. 

 Tudjon feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket írni, a feltett kérdésekre írásban válaszolni. 

 Tudjon meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerje ezek formai szabályait. 

 Legyen képes rövid, irányított fogalmazást írni. 

Szókincs: 600 aktív, 300 passzív lexikai egység birtoklása. 

Ellenőrzés, értékelés 

 A négy nyelvi készség folyamatos értékelése szóban, alkalmankénti érdemjeggyel. 

 Egy-egy témakör lezárása után szóbeli és írásbeli ellenőrzés egyénileg, írásban, vagy százalékos formában 

értékelve. 

 Indirekt és direkt ellenőrzési módszerek. 

 A rendszeres írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik. 

 Félévkor és év végén a tanulókat írásban értékeljük.  

Általános minimum követelmények a 4. évfolyam végére a magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 1 szintjével) 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Rendelkezik a 

legalapvetőbb 

szókinccsel, melyek 

személyes 

élményekhez 

kapcsolódnak, és a 

mindennapi konkrét 

szituációkra 

vonatkoznak. 

Alapvető, egyszerű, 

begyakorolt 

mondatmodelleket, 

nyelvtani 

szerkezeteket tud 

használni. 

Főleg rövid, előre 

begyakorolt 

mintamondatok 

alapján fejezi ki 

gondolatait, rövid 

szüneteket tartva, 

hogy megkeresse a 

megfelelő 

kifejezéseket, kiejtse 

a kevésbé ismert 

szavakat és 

visszakapcsolódjon a 

kommunikációba. 

Képes személyes 

jellegű kérdéseket 

feltenni, és azokra 

válaszolni, 

amennyiben a másik 

személy lassan és 

világosan beszél és 

segítőkész. A 

kommunikációban 

gyakori az ismétlés 

az újrafogalmazás és 

a javítás. 

Szavakat, kifejezéseket 

és egyszerű mondatokat 

összekapcsol.  
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5. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Emberi kapcsolatok 

2. Szűkebb és tágabb környezetünk 

3. Természeti környezetünk 

4. Mindennapi életünk 

5. Iskola 

6. Utazás 

7. Öltözködés 

8. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Kérdezés, információkérés, válaszadás, információadás: Can you tell me where is …? I need some information 

about … You can turn … 

 Azonosságok és különbségek leírása: They are the same because … The similaryties are … There is a difference 

between the … 

 Utasítások követése és átadása: Tell Joe please, to come at … 

 Véleményadás és kérés: What’s your opinion…? I think … 

 Értés és nem értés kifejezése: I undersood … Pardon. I can’t undersand. 

 Bizonyosság és bizonytalanság egyszerű kifejezés: I’m sure… I’m not sure… 

 Tudás, nemtudás kifejezése 

 Udvarias kérés, megfelelő reagálás 

Belépő fogalomkörök 

 Igeidők használata jelen, múlt időben és a jövőben: Look/is looking/looked/will look 

 Az állítmány helye a mondatban: Sam made a good plan for the weekend. Yesterday I went to the … 

 Kiegészítendő és eldöntendő kérdések, rövid és teljes válaszok: When do you arrive? Are you …? Do you have …? 

I arrive at six. Yes, I do. 

 Határozott és határozatlan névelők további használata: The/a/an 

 Névmások: személye, mutató, birtokos: I/me/my… 

 Főnevek többes száma, rendhagyó többes számú főnevek: tables, wishes, fish, children, men 

 Visszaható igék és névmások: He comps himself. 

 Feltételezés egyszerű kifejezése: I suppose… 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Bővített családfa készítése. 

 Foglalkozások megnevezése, csoportosítása. 

 Beszélgetés kezdeményezése párokban. 

 Udvarias érdeklődési beszédpanelek gyakorlása. 

 Dramatikus és szituációs játékok a témakörökhöz kapcsolódva. 

 Utazási tervek készítése 

 Irányított tapasztalatszerzés önállóan, könyvtári kutatómunkával. 

 Poszter készítése és bemutatása élőszóban. 

 A hazai és a célnyelvi jellegzetes növényeinek, állatainak összehasonlítása. 

 Események leírása. 
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Témakörök, tartalmak 

Emberi kapcsolatok 

Önjellemzés. Barátság, fiúk és lányok. Családfa, kiterjedt rokoni kapcsolatok. A tanuló helye a családban. 

Szűkebb és tágabb környezetünk 

A lakókörnyezet és lakás részletes leírása. Háztípusok, lakástípusok. Lakóhelyek városban és vidéken. 

Országismeret: Lakóhelyen városban és vidéken a célnyelvi országokban. 

Mindennapi életünk 

Részletes napirend, elfoglaltságok. Családi munkamegosztás. Egészséges életmód. 

Országismeret: Életmódbeli hasonlóságok és különbségek hazánkban és a célnyelvi országokban. 

Az iskola világa 

Belépő új tantárgyak. Egy nap az iskolában. Viselkedési formák. 

Országismeret: Az iskolai élet összehasonlítása a célnyelvi országokéval. 

Természeti környezetünk 

Az évszakok jellemzői Magyarországon, kedvenc évszakok. 

Országismeret: Különböző évszakok a világ más tájain. 

Utazás  

Közlekedési eszközök. Utazási előkészületek és módok. 

Országismeret: Nevezetes látnivalók a célnyelvi országokban. 

Öltözködés 

Ruhadarabok és kiegészítők. Az alkalomnak megfelelő öltözködés. 

Országismeret: Helyi öltözködési szokások a célnyelvi országokban. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló alakítson ki közös nyelvet társaival. 

 Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket.  

 Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó ismeretlen szó is van, kiszűrni a 

fontos információkat megadott megfigyelési szempontok alapján. 

 Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban. 

Beszédkészség 

 A tanuló kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák. 

 Tudja az idegen nyelv hangjait helyesen képezni, ismeretlen szavakat is helyes kiejtéssel használni. 

 Törekedjen a különböző mondattípusok helyes kiejtésére. 

 Közeledjen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához. 

 Nonverbális eszközökkel is kísérje mondandóját. 

 Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő kérdésekre. 

 Legyen képes könnyebb szerepeket eljátszani, a mintadialógust a már tanult nyelvi elemekkel variálni. 

 Memorizáljon és adjon elő közösen feldolgozott szövegeket, párbeszédeket. 

 Tudjon információt, tájékoztatást kérni és adni. 

 Legyen képes véleményt nyilvánítani és azt megindokolni. 

Olvasott szöveg értése 

 Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit. 

 Ismerjen meg egy-egy életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten íródott rövidebb 

olvasmányt, szépirodalmi szöveget. 

 Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra. 

 Gyakorolja a szótárak használatát. 
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Íráskészség 

 Legyen képes a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek diktálás utáni leírására. 

 Alkalmazza az egyszerű mondat szórendjét, logikai kapcsolatok alapján fűzze egybe a mondatokat. 

 Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján rövid, egyszerű szövegeket írni. 

Szókincs: 800 aktív, 400 passzív lexikai egység birtoklása. 

Értékelés, ellenőrzés 

 Indirekt és direkt ellenőrzési módszerek. 

 A négy nyelvi készség folyamatos értékelése szóban, alkalmanként érdemjeggyel. 

 Egy-egy témakör lezárása után szóbeli és írásbeli ellenőrzés egyénileg érdemjeggyel értékelve. 

 A rendszeres írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik. 

 Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló alakítson ki közös nyelvet társaival. 

 Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. 

 Legyen képes hosszabb szövegből kiszűrni a fontos információkat megadott megfigyelési szempontok alapján. 

 Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban. 

Beszédkészség 

 A tanuló kiejtésében ne legyenek megértést akadályozó hibák. 

 Tudja az idegen nyelv hangjait helyesen képezni. 

 Törekedjen a különböző mondattípusok helyes kiejtésére. 

 Közeledjen az anyanyelvi beszélő beszédritmusához. 

 Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő kérdésekre. 

 Legyen képes könnyebb szerepeket eljátszani. 

 Memorizáljon és adjon elő közösen feldolgozott szövegeket, párbeszédeket. 

 Tudjon információt, tájékoztatást kérni és adni. 

 Legyen képes véleményt nyilvánítani. 

Olvasott szöveg értése 

 Ismerje a különböző szövegtípusok jellemzőit. 

 Ismerjen egy-egy életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten íródott rövidebb olvasmányt, 

szépirodalmi szöveget. 

 Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra. 

 Gyakorolja a szótárak használatát. 

Íráskészség 

 Legyen képes a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek diktálás utáni leírására. 

 Alkalmazza az egyszerű mondat szórendjét, logikai kapcsolatok alapján fűzze egybe a mondatokat. 

 Tudjon minta, illetve megadott szempontok alapján rövid, egyszerű szövegeket írni. 

Szókincs 

A fejlesztési feladatokban meghatározott mennyiség 65 %-a. 
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6. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Emberi kapcsolatok 

2. Szűkebb és tágabb környezetünk 

3. Természeti környezetünk 

4. Mindennapi életünk 

5. Utazás 

6. Öltözködés 

7. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Események leírása, ok és okozat kifejezése: It happened because… In case of 

 Érdeklődés hogylét iránt, fizikai és lelkiállapot leírása: Do you feel well? I’m shocked by … I’m exhausted … 

 Képesség, engedély, szükségesség, tiltás kifejezése:  I’m able …  Yes you can ... You have to … Don’t pass … 

 Szándék, akarat kifejezése: I’d like … I want … I need … 

 Engedély kérése, engedélyezés kifejezése, tiltás: May I …? You might … You’re not allowed … You are supposed 

… 

 Interjúadás és riportkészítés 

 Következtetések 

Belépő fogalomkörök 

 Igeidők használata jelen, múlt és jövő időben 

 Egyszerű múlt idő biztos használata szabályos és rendhagyó igékkel: He walked … We went … I forgot … 

 A jövő kifejezésének különböző lehetőségei: I will … I’m writing … I’m going to write … 

 Birtoklás és birtokviszony különböző formái 

 Mennyiségi viszonyok árnyaltabb kifejezése, megszámlálható és megszámlálhatatlan mennyiségek: two houses, 

same sugar 

 Határozókkal bővített mondat szórendje: He run fastly to the park. 

 Mellérendelő és alárendelő összetett mondat néhány fajtája egyszerű kötőszavakkal: The sun was shining and the 

wind was blowing. She was late because she overslept. 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Régi és mai foglalkozások gyűjtése, összehasonlítása. 

 Életmódok összehasonlítása. 

 Előnyök és hátrányok összegzése indoklással. 

 Beszélgetés kezdeményezése párokban, érdeklődés a társtól. 

 Dramatikus és szituációs játékok a témakörhöz kapcsolódva. 

 A témakörhöz kapcsolódó hirdetések szerkesztése. 

 Irányított tapasztalatszerzés önállóan, könyvtári kutatómunkával. 

 Vásárlási tanácsok egymásnak. 

 Divattanácsok, öltöztető babák készítése. 

 Áruminősítés. 

 Poszter készítése és bemutatása élőszóban. 

 Események leírása. 

 Üdvözlőlap írása. 

 Útiterv írásához vázlatos térkép készítése; segédeszközök használatának (térkép, útikalauz stb.) gyakorlása. 
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Témakörök, tartalmak 

1. Emberi kapcsolatok 

Családi élet régen és ma, elképzelések a jövőről. Saját család.  

Országismeret: Néhány híres ember élete. 

2. Szűkebb és tágabb környezetünk 

Házak és lakások régen és ma. Nevezetességek tágabb élőhelyünkön. 

Országismeret: Élet a városban és a farmon régen és ma a célnyelvi országokban. 

3. Mindennapi életünk 

Az egészséges életmód – életmódbeli hasonlóságok és különbségek. Az életvitel hatása az egészségre. Az 

egészségmegőrzés lehetőségei. 

Országismeret: Az életmód terén fellelhető különbségek a célnyelvi országokban. 

4. Természeti környezetünk 

Környezeti ártalmak hazánkban. A természet- és környezetvédelem lehetőségei. Veszélyeztetett növények és 

állatok. Nemzeti parkok Magyarországon. Nevezetes tájak. A világörökség részei hazánkban. 

Országismeret: Nemzeti parkok a célnyelvi országokban. 

5. Utazás 

Utazás megtervezése a tanuló által választott helyre. Tájékozódás térpék és útikönyv segítségével.  

Országismeret: Tájékozódás a célnyelvi országok térképein. Közigazgatási egységek. 

6. Öltözködés 

Öltözködés régen és ma. Divat. Ruhadarabok vásárlása. Méretek. Öltözködési tanácsok. Ruhaanyagok és 

mintázatuk. A szabónál, a varrónőnél. 

Országismeret: Népviseletek. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 Értsen meg és hajtson végre bonyolultabb utasításokat. 

 Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból. 

 Értse meg a korosztálynak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlessze ki a szelektív hallás utáni 

értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével. 

 Tudja a memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval és megfelelő beszédsebességgel 

elmondani. 

 Tudjon beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekről. 

 Tudjon hasonlóságot és különbséget megállapítani. 

 Legyen képes véleményt alkotni látott vagy hallott eseményekről, olvasott, filmen látott történetekről. 

 Értesse meg magát a számára ismeretlen anyanyelvű személlyel. Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási 

fordulatokat. 

Olvasott szöveg értése 

 Tudjon érthetően, jó ritmusban szöveget felolvasni. 

 Legyen képes az olvasott szöveget adott szempontok szerint feldolgozni, lényegét néhány mondatban összefoglalni. 

 Ismerkedjen meg különféle szövegtípusokkal: pl. utcai feliratok, hirdetések. 

 Tudja az ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. 

 Próbálkozzon minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével. 

Íráskészség 

 Tudjon jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és szókincsből álló szöveget leírni. 

 Tudjon nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort, valamint folyamatokat leírni. 

 Tudjon több mondatból álló hosszabb (100-120 szóból álló) szöveget alkotni, hirdetést, meghívót, képeslapot, 

kérdőívet, üzenetet szerkeszteni. 

 Próbálkozzon megfelelő stiláris eszközöket alkalmazni. 

 Legyen képes álláspontját írásban is közölni. 

Szókincs: 1000 aktív, 500 passzív lexikai egység birtoklása. 
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Értékelés, ellenőrzés: 

Folyamatos: 

 A lexika és nyelvtan tudatos, helyes alkalmazásának a párbeszédbe, feladatmegoldásokba történő bekapcsolódás 

mértékének rendszeres szóbeli értékelése, hibák javítása, az órai aktivitás szóbeli értékelése. 

Alkalmanként: 

 A témákhoz kapcsolódó feladatlapok megoldásával a szövegértési, fonetikai, nyelvhelyességi, nyelvtani feladatok 

elsajátításának mértékét ellenőrizzük. 

 Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és az év végén osztályzattal minősítjük. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A fejlesztési feladatokban megfogalmazottakon túl a nyelvhasználat szintjének meg kell egyeznie az Európa Tanács 

által kiadott ajánlás A2 szintjével. 

Általános minimum követelmények a 6. évfolyam végére 

A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 2 szintjével) 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Alapvető 

mintamondatokat 

használ begyakorolt 

szavakkal és 

kifejezésekkel, 

néhány szóval, kevés 

információval, 

egyszerű mindennapi 

szituációban. 

Helyesen használ  

egyszerű 

szerkezeteket, de még 

rendszeresen 

elkövethet alapvető 

hibákat 

 

Megérteti magát 

rövid mondatokkal, 

tarthat szünetet, hogy 

újra kezdje és 

újrafogalmazza 

gondolatait. 

 

Egyszerű és 

rutinszerű nyelvi 

helyzetekben tud 

kommunikálni. 

Számára ismeretlen 

helyzetekben még 

bizonytalan lehet, sok 

mindent megért, de 

még nem mindig 

képes a beszélgetésbe 

aktív módon 

bekapcsolódni. 

Képes gondolatait 

összefűzni, és ez által 

a dolgokhoz való 

viszonyulását 

kifejezni. 
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7. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Ember és társadalom 

2. Tágabb környezetünk 

3. Környezetvédelem 

4. Az iskola és munka világa 

5. Tudomány és technika 

6. Egészség és betegség 

7. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Személyek külső és belső tulajdonságainak leírása, összehasonlítása 

 Események leírása az időbeli viszonyok érzékeltetésével: I always make my bed. She goes swimming twice a 

week. 

 Tárgyak összefoglaló jellegű leírása 

 Jövőben bekövetkező események kifejezése: I’m going to … 

 Mások szavainak közvetítése: She told me, she wanted to come … 

 Tárgyak összefoglaló jellegű részletes leírása 

 Cselekedetek indoklása: I was out of my time, because … 

 Tudakozódás, információkérés, reklamáció: Can you help me … 

 Kívánság kifejezése 

 Tanácsadás, javaslattétel 

Belépő fogalomkörök 

 Igeidők összefüggései 

 Igeidők kiterjesztése: I have been/I have told … I had been/I had heard … 

 Igevonzatok: listen to, look at, get in, put into, go out, fell in 

 Igék közvetett és közvetlen tárggyal: I want this …/I want a nice … 

 Feltételes mód használata: If I were a child I played much more. 

 Óhajtás: I wish I could fly. 

 Időbeli viszonyok: előidejűség, egyidejűség, utóidejűség kifejezése 

 Műveltetés kifejezése: I want to speak her about … 

 Páros kötőszók: … as soon as … 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Önjellemzés, barátok jellemzése, negatív tulajdonságok megváltoztatásának tervezése. 

 Kreativitást vizsgáló kérdőív kitöltése. 

 Konfliktushelyzetek és feloldásuk megtervezése csoportmunkában. 

 Gyűjtőmunka hazánkkal és más országokkal kapcsolatban. 

 Életmódok összehasonlítása. 

 Előnyök és hátrányok összegzése indoklással. 

 Beszélgetés kezdeményezése párokban, érdeklődés a társtól. 

 Dramatikus és szituációs játékok a témakörökhöz kapcsolódva. 

 Irányított tapasztalatszerzés önállóan, könyvtári kutatómunkával. 

 Poszter készítése és bemutatása élőszóban. 
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 Események leírása. 

 Tényszerű információt tartalmazó fogalmazás írása a környezet-szennyezésről. 

 Rövid egészségügyi tanácsadás. 

Témakörök, tartalmak 

1. Ember és társadalom 

Önismeret, önéletrajz. Konfliktusok és kezelésük. Rokonszenves és ellenszenves viselkedési és magatartási formák. 

Tolerancia és előítéletek. 

Országismeret: tolerancia és előítéletek a célnyelvi országokban. 

2. Tágabb környezetünk 

Élet a nagyvárosban. Magyarország Európában és a világban. Hazánk bemutatása. Híres magyar utazók. 

Országismeret: Néhány célnyelvi ország bemutatása. 

3. Környezetvédelem 

Lakóhelyünk: a Föld. Az éghajlat, a növény- és állatvilág összefüggései. Környezeti kultúra a mindennapi életben. 

Országismeret: Környezeti kultúra a célnyelvi országokban. 

4. Az iskola és a munka világa 

A pályaválasztás szempontjai. Továbbtanulási tervek, lehetőségek. Divatszakmák, hivatások. Jövő az iskolában. 

Országismeret: Továbbtanulási lehetőségek a célnyelvi országokban. 

5. Tudomány és technika 

Felfedezések és találmányok; jelentőségük. Híres magyar feltalálók, tudósok, kutatók. 

Országismeret: A célnyelvi országok néhány közismert felfedezője, tudósa, feltalálója, kutatója. 

6. Egészség és betegség 

Testrészek és belső szervek funkciói. Az egészségi állapot és a pályaválasztás kapcsolata: pályaalkalmasság. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló legyen képes átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott köznapi témájú közlés lényeges 

információinak megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a szöveg alapján kérdések 

megválaszolására, vázlat készítésére. 

 Pontosan érzékelje a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait. 

 Értse meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre 

épül. 

 Tudja kiemelni ismert témájú hanganyagból a lényeget, találja meg a számára fontos információt, és értse meg az 

ismeretlen nyelvi elemeket a szövegösszefüggésből. 

Beszédkészség 

 A tanuló kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák. 

 Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok leírására, a képekhez kapcsolódó 

gondolatok rövid kifejezésére. 

 Legyen képes vázlat alapján történet elmondására, interjú készítésére. 

 Tudjon személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést kezdeményezni, véleményt, 

érzéseket kifejezni. 

 Tudjon szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni, és váratlan fordulatokra reagálni. 

 Megfelelő előkészítés után tudjon összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani a megadott 

témakörben. 

 Tanuljon meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket használja kreatívan más 

beszédhelyzetekben. 

 Tudjon külföldi (a célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni, önmagáról, szűkebb és tágabb 

környezetéről. 

 Ismerje a célnyelvi országok metakommunikációs kifejezőeszközeit. 
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Olvasott szöveg értése 

 A tanuló tudjon kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral, vagy hanganyagok segítségével gyakorolt. 

 Tudjon az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni, és azt szóban és írásban röviden 

visszaadni. 

 Dolgozzon fel ismeretlen szöveget önállóan, - esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb szempontok szerint. 

 Értse meg globálisan a hosszabb olvasmányok szövegét és tartalmát, tudja azok szerkezetét áttekinteni. 

 Adott témához tudjon önállóan ismeretanyagot gyűjteni. 

Íráskészség 

 A tanuló legyen képes összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő fogalmazás, tartalmi 

összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét kifejteni. 

 Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket gyűjteni. 

 Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot. 

 Tudjon a levél formai sajátosságait betartva megadott szempontok alapján magánlevelet írni. 

 Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását. 

Szókincs: 1300 aktív és 700 passzív lexikai egység birtoklása. 

Ellenőrzés, értékelés: 

Folyamatos: 

 A tanulók órai munkája, aktivitása, beszédértés és beszédkészség, kiejtés, intonáció. 

 A négy nyelvi készség használata. 

 A témáknál megtanult ismeretek elsajátításának mértéke. 

Alkalmanként: 

 Témazáró feladatlapok, tesztek egyenkénti, jeggyel történő értékelése. 

 A témával kapcsolatos szóbeli összefüggő előadás, szövegmondás. 

Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló legyen képes átlagos beszédtempójú köznapi témájú közlés lényeges információinak megértésére, a 

szöveg összefüggéseinek felismerésére, a szöveg alapján kérdések megválaszolására. 

 Pontosan érzékelje a beszélők érzelmeit, a témához és egymáshoz fűződő kapcsolatait. 

 Értse meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos magyarázatát, ha az ismert nyelvi elemekre 

épül. 

 Tudja kiemelni ismert témájú hanganyagból a lényeget, találja meg a számára fontos információt, és értse meg az 

ismeretlen nyelvi elemeket a szövegösszefüggésből. 

Beszédkészség 

 Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok leírására, a képekhez kapcsolódó 

gondolatok rövid kifejezésére. 

 Legyen képes vázlat alapján történet elmondására. 

 Tudjon személyeket, tárgyakat, eseményeket leírni és összehasonlítani, beszélgetést kezdeményezni, véleményt, 

érzéseket kifejezni. 

 Tudjon szerepjátékban, életszerű helyzetekben kezdeményezni. 

 Megfelelő előkészítés után tudjon összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani megadott témakörben. 

 Tanuljon meg verseket, rövid prózai szövegeket, a memorizált nyelvi egységeket használja kreatívan más 

beszédhelyzetekben. 

 Tudjon külföldi (a célnyelvet beszélő) partnerrel is beszélgetést folytatni, önmagáról, szűkebb és tágabb 

környezetéről. 

 Ismerje a célnyelvi országok metakommunikációs kifejezőeszközeit. 

Olvasott szöveg értése 

 A tanuló tudjon kifejezően felolvasni olyan szöveget, amelyet tanárral, vagy hanganyagok segítségével gyakorolt. 

 Tudjon az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni, és azt szóban és írásban röviden 

visszaadni. 

 Dolgozzon fel ismeretlen szöveget önállóan, - esetleg házi olvasmányként – egyszerűbb szempontok szerint. 

 Értse meg globálisan a hosszabb olvasmányok szövegét és tartalmát, tudja azok szerkezetét áttekinteni. 

 Adott témához tudjon önállóan ismeretanyagot gyűjteni. 
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Íráskészség 

 A tanuló legyen képes összetett mondatok alkalmazásával is 120-150 szavas összefüggő fogalmazás, tartalmi 

összefoglalás, képleírás készítésére, s tudja ezekben véleményét kifejteni. 

 Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket gyűjteni. 

 Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot. 

 Tudjon a levél formai sajátosságait betartva megadott szempontok alapján magánlevelet írni. 

 Gyakorolja a legalapvetőbb szövegtípusok írását. 

Szókincs 

A fejlesztési követelményekben megjelölt mennyiség 70 %-a. 
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8. évfolyam 

Tanítási hetek száma: 37 

Heti óraszám: 5 

Éves összóraszám: 185 

Tematikus óraterv 

Témakörök 

1. Ember és társadalom 

2. Tágabb környezetünk 

3. Környezetvédelem 

4. Az iskola és munka világa 

5. Tudomány és technika 

6. Egészség és betegség 

7. Szabadidő, szórakozás 

8. Szabadon felhasználható 

A szabadon felhasználható órákat a tananyag elmélyítésére, rendszerezésre, felzárkóztatásra, a készségek, képességek 

fejlesztésére, összefoglalásra, rendszerezésre, ellenőrzésre, számonkérésre fordítjuk. 

Tartalom 

Belépő kommunikációs szándékok 

 Személyes kapcsolatteremtés: találkozás, búcsú, gratuláció, jókívánság, bocsánatkérés, köszönet, kínálás, 

engedélykérés és ezekre reagálás: Nice to meet you. See you later. Congratulations …/ 

 Az idegen nyelv megértésére vonatkozó kérések: Would you be so kind to speak a little bit slowly, please. Try to 

explaine it, please. 

 Állásfoglalás, indoklás. 

 Érvelés a különböző kommunikációs helyzetekben. 

 Óhajtás, kívánság és remény kifejezése: I’d like to …/I wish …/I hope … 

 Akarat, szükségesség, kötelezettség, lehetőség, képesség kifejezése: I want to…/I need a …/I have to …/I can go 

…/I’m able … 

 Csodálkozás, meglepetés kifejezése: How nice is it. 

 Érzelmek, lelkiállapot kifejezése. 

Belépő fogalomkörök 

 Szenvedő szerkezet jelen, múlt időben és a jövőben: I’m invited by …/I was asked by …/I’m going to be 

mentioned … 

 Minőségi viszonyok árnyaltabb kifejezései. 

 Elöljárószók határozók kifejezésére: In summertime …/At school … 

 Névmások: vonatkozó, általános és határozatlan 

 Igenevek használata: főnévi, melléknévi, határozói: To surprise/surprised/ surprising 

 A függő beszéd alapformái: He told me he was coming … 

 Jelzős szerkezetek: The best time for sleeping is the weekend. 

Alkalmazott tevékenységformák 

 Önjellemzés, hanganyagból és videofilmen megismert személyek jellemzése. 

 Kreativitást vizsgáló kérdőív kitöltése. 

 Konfliktushelyzetek és feloldásuk megtervezése csoportmunkában. 

 Gyűjtőmunka hazánkkal és más országokkal kapcsolatban. 

 Idegen nyelvű útikönyvek tanulmányozása. 

 Adatok gyűjtése, táblázatok készítése az idegen nyelven. 

 Életmódok összehasonlítása. 

 Előnyök és hátrányok összegzése indoklással. 

 Beszélgetés kezdeményezése párokban, érdeklődés a társról. 

 Dramatikus és szituációs játékok a témakörökhöz kapcsolódva. 

 Könyvtári kutatómunkával néhány híres ember, történelmi személy életének megismerése. 
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 Poszter készítése és bemutatása élőszóban. 

 Események leírása. 

 Tényszerű információt tartalmazó fogalmazás írása a környezet-szennyezésről. 

 Rövid egészségügyi tanácsadás. 

Témakörök, tartalmak 

1. Ember és társadalom 

Emberek megfigyelése és megismerése, emberi érzések – barátság, szerelem-életsorok. 

Országismeret: néhány híres személy életének megismerése a célnyelvi országokból. 

2. Tágabb környezetünk 

Turistaként itthon és külföldön, tájékozódás és útbaigazítás. Néhány magyar város nevezetességeinek bemutatása. 

Országismeret: Néhány célnyelvi ország bemutatása, sorsfordító történelmi események, jelképek, nemzeti ünnepek, 

egy-egy nevezetes város bemutatása. 

3. Környezetvédelem 

Energiaforrások, környezetszennyezés és környezetvédelem. A hazánkat sújtó környezeti katasztrófák. 

Országismeret: természeti katasztrófák a világban. 

4. Az iskola és a munka világa 

A jövő iskolája. A nyelvtanulás célja és jelentősége. Távlatok a pályaválasztásban. Tanulási technikák, egyéni 

problémák. 

Országismeret: Pályaválasztási lehetőségek a célnyelvi országokban. 

5. Tudomány és technika 

Felfedezések és találmányok; jelentőségük. Híres magyar feltalálók, tudósok, kutatók. 

Országismeret: A célnyelvi országok néhány újkori tudósa, feltalálója, kutatója. 

6. Egészség és betegség 

Egészséges és egészségtelen életmód, civilizációs betegségek. Orvosi vizsgálat. Betegségek, tünetek, kezelés; 

balesetek. 

7. Utazás 

Utazás régen és most. Hazai és külföldi nyaralás előkészületei, különböző utazási módok előnyei és hátrányai. 

Idegenforgalom hazánkban. 

Országismeret: Néhány célországbeli látványosság, kedvelt kirándulóhely. Turistaként külföldön. 

Fejlesztési feladatok 

Hallott szöveg értése 

 A tanuló értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát. 

 Vegye észre a témaváltást, ha az nem túl hirtelen történik. 

 Szűrje ki audiovizuális anyagokból a számára fontos információkat, amelyek számára fontosak és érdeklődési 

körének megfelelnek. 

 Tudja követni mások társalgását, és tudjon abba bekapcsolódni. 

 Értse meg a folyamatos, kevésbé személyes témáról szóló beszédet, és tudjon magyarázatot kérni, ha nem ért 

valamit. 

Beszédkészség 

 A tanuló törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására.  

 Tegye beszédét színesebbé a megismert szófordulatok segítségével. 

 Vegyen részt előzetes felkészülés nélkül hozzá közel álló témában folytatott beszélgetésekben. 

 Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani. 

 Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeket. 

 Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni, indokolni. 

 Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni.  

 Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran megnyilatkozni. 

 Tudjon néhány önállóan választott, a személyiségéhez illő verset vagy rövid prózai szöveget kifejezően előadni. 
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Olvasott szöveg értése 

 A tanuló értsen meg sok új információt tartalmazó, nyelvileg összetettebb szöveget. 

 Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből. 

 Értsen meg az életkorának megfelelő általános tájékozottságot feltételező idegen nyelvű újságcikket, 

ismeretterjesztő szöveget, reklámot, használati utasítást. 

 Értsen meg történeteket egy és kétnyelvű szótár segítségével, legyen képes az ezzel kapcsolatos kérdések 

megválaszolására, táblázatok kitöltésére. 

 Alakítson ki önálló olvasási stratégiákat, és olvasson változatos műfajban és témakörben idegen nyelven is, 

ébredjen fel erre való igénye. 

Íráskészség 

 A tanuló legyen képes általános témákban különböző műfajokban 150-200 szavas irányított fogalmazást írni, 

melynek logikai menete világos. 

 Legyen képes mondandóját változatos kifejezésekkel, mondatszerkezetekkel, megfelelő központozással, tagolással 

és helyesírással a témának megfelelő stílusban megfogalmazni. 

 Legyen képes egyszerű hivatalos levél írására néhány fontos témában – információkérés, reklamáció, kérvény. 

 Tudjon önéletrajzot írni. 

 Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni és indokolni. 

Szókincs 

 1300 aktív, 700 passzív lexikai egység birtoklása. 

Ellenőrzés, értékelés 

Folyamatos: 

 Az órai aktivitás, a négy nyelvi készség fejlődésének állandó figyelemmel kísérése. 

 Beszédértés, beszédtempó folyamatos ellenőrzése. 

 Gyűjtőmunka rendszeres értékelése mennyiségi, minőségi szempontokból. 

Alkalmanként: 

 Összefüggő történetek elmondása. 

 Írásbeli feladatok egyenként, alkalomszerűen. 

Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

A fejlesztési feladatokban megfogalmazottakon túl a nyelvhasználat szintjének meg kell egyeznie az Európa Tanács 

által kiadott ajánlás B1 szintjével. 

Általános minimumkövetelmények a 8. évfolyam végére 

A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B 1 szintjével) 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

Elégséges 

nyelvismerettel és 

elegendő szókincssel 

rendelkezik ahhoz, 

hogy kifejezze magát 

olyan témákban, mint 

a család, hobbi, 

érdeklődési kör, 

munka, utazás és 

mindennapi 

események, de 

megszólalásaiban 

még lehet 

bizonytalan.  

Meglehetős 

pontossággal, 

rutinosan alkalmazza 

a gyakran használt 

kifejezéseket és 

mondatszerkezeteket 

kiszámítható 

helyzetekben. 

Egyszerű folyamatos 

szöveget tud alkotni 

ismert vagy 

érdeklődési körébe 

tartozó témákban. 

Még tarthat rövidebb 

szüneteket, hogy 

megtalálja a 

megfelelő szavakat, 

kifejezéseket, nyelvi 

fordulatokat és 

kijavítsa magát 

Képes 

kezdeményezni, 

fenntartani és 

befejezni egyszerű 

beszélgetést olyan 

témákban, amelyek 

számára ismerősek 

vagy érdeklődési 

körébe beletartoznak. 

Képes elismételni 

olyan információkat, 

melyek segítik a 

kölcsönös megértést.  

Össze tudja kapcsolni 

gondolatait, leírja a 

különböző 

eseményeket, 

vázlatosan meg tudja 

indokolni 

álláspontját, terveit.  
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Környezetismeret 3-4. osztály 

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. 

A környezetismeret tantárgy tanulása során a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd - egyre táguló körben - 

távolabbi természeti és ember által létrehozott 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 és a célnyelvi 

országok 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 

ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését alapozza meg. 

A tantárgy fontos feladata, hogy az elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a tanulóknak az új 

ismeretek megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazásához 

szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze, a tanulók életkorának megfelelő szemléletes, játékos 

módszerek alkalmazásával. Az élő és élettelen környezettel kapcsolatos fogalomalkotást mind személyes, mind közös, 

tevékeny tapasztalatszerzéssel készítse elő. Az egyszerű megismerési, tanulási módszerek 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 elemi fokon tájékozódni a térben, és az időben. 

Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló 

magatartásformák 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 tanítási órán valamint a tanítási órán kívül szerzett tapasztalatok, ismeretek általánosításával és rendszerezésével ez a 

tantárgy is járuljon hozzá a gyermekek személyiségének és angol nyelvismeretének fejlődéséhez. 

A tantárgy angol nyelven történő oktatása alapozza meg a ráépülő más angol nyelven oktatott tantárgyak eredményes 

tanulását. 

Az órákon a lehető legtöbb alkalom biztosítása az angol nyelvű kommunikáció alkalmazására. 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek 

A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt. Érdeklődésének és életkorának megfelelően tudjon 

ismeretekhez jutni a valóság megtapasztalásával, valamint különböző képi és szöveges ismerethordozók révén a 

célnyelv használatával. Legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és folyamatait észlelni, és azokat 

elemi szinten megfigyelni. Tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet 

jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálata és modellezése által. Ismerje fel a vizsgálódásokhoz, 

mérésekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja azokat balesetmentesen. Szerezzen gyakorlatot a 

mindennapi életben előforduló mérésekben, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom, a hőmérséklet és az idő 

mértékegységeinek használatában. 

Szerezzen jártasságot a jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú csoportosításában. 

Megfigyeléseit, tapasztalatait saját szavaival, egyszerűen tudja megfogalmazni és tanítói segítséggel rajzban és írásban 

rögzíteni, a tanult célnyelven is. 

Tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni, leírni. Legyen gyakorlata a különböző tárgyak, élőlények, 

jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában. Legyen képes környezetről 

különféle módon szerzett ismereteit egymással összevetni, különböző szempontok szerint csoportokba rendezni, 

vizsgálódásainak eredményeit elemezni, értelmezni angol nyelven. 

Tudja magyarázni ismereteinek mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és folyamatokat, ismerje fel a 

környezetében előforduló veszélyhelyzeteket. Legyen képes felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak 

megoldásában a tanultakat. 

Lássa be, hogy környezetének állapota saját egészségére is hatással van, igényelje az egészséges életkörülményeket. 

Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és ezért becsülje meg környezetének értékeit. Ismerje a 
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biztonságot szolgáló szervezetek munkáját (mentők, tűzoltók, rendőrség, polgári védelem). Tudja, hogyan kell 

viselkednie veszélyhelyzetben (menekülés, segítségkérés). 

Tájékozottság az anyagról 

Ismerje meg vizsgálódásai alapján a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok néhány jellemző 

tulajdonságát, tudja az anyagokat különböző megadott szempontok szerint csoportosítani. Legyen tájékozott arról, hogy 

mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészséges fejlődéséhez. Tartózkodjék az élvezeti és 

kábítószerek kipróbálásától. Tudja, mely anyagok szennyezhetik leggyakrabban a környezetét, mely anyagok, eszközök 

a háztartás leggyakoribb veszélyforrásai. 

Tájékozódás az időben.  Az idő és a természeti jelenségek 

Ismerje a napszakok és évszakok változását. Szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életünket 

meghatározó időtartamok becslésében. Tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is - magunk is - változnak. Ismerje 

fel e változások szabályszerűségét, okait. 

Tájékozódás a térben.  A tér és a természeti jelenségek 

Tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány mértékegységekhez viszonyítani, 

helyzetét, mozgását különböző nézőpontból szemlélni, elképzelni, jellemezni. Tudjon tájékozódni a lakóhelyén és 

annak környékén, tudjon útbaigazítást adni magyarul bővebben, angolul egyszerűbben, rövidebben.. Ismerje a 

környezetében előforduló veszélyhelyzeteket. Tudja, hogyan kell viselkedni különböző veszélyhelyzetekben. Ismerje 

Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését. Ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének 

formáival, az ottani élőlények jellemző tulajdonságaival. Tudja lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más 

hazai tájakkal. 

Tájékozódás a természettudományos megismerésről 

Tudatosuljon benne, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, kísérletezés, mérés útján 

szerezzük meg. Legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfelelő 

könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de sok téves nézettel is találkozhat. 

Tudjon önállóan a környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni. Tudjon beszámolni a saját tapasztalataiból, álló- 

és mozgóképekről, történetekből, leírásokból, a különböző kommunikációs eszközökből szerzett ismereteiről tanítói 

segítséggel. Tudjon írásban válaszolni egyszerű szóbeli vagy írásbeli kérdésekre, mondatok igazságtartalmát 

megállapítani angolul is. Tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni. 

Ismerje meg a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát, erőfeszítéseit. 

Emberismeret, önismeret, honismeret 

Legyen igénye a személyes higiéniára, a test és a ruházat gondozására. Alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető 

szabályait. Ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit. 

Ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társadalmi környezettel. Ismerkedjen 

szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival. Gyakorolja azokat a tevékenységeket, 

szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülőföldje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez, szeretetéhez 

vezetnek. 

Ellenőrzés-értékelés 

A tanulók ellenőrzésének célja, hogy rendszeres, folyamatos munkára ösztönözzön, hogy képességeik teljes kifejtésével 

törekedjenek az ismeretek minél alaposabb elsajátítására. 

A rendszeres ellenőrzés önellenőrzésre, kötelességtudatra nevel, fejleszti a tanulók önértékelő képességét. 

Az ellenőrzés biztosítja a tanulói ismeretek és készségek színvonalának feltárását. Erről szóban, írásban vagy 

érdemjeggyel történő értékeléssel folyamatos visszajelzést adunk. 

A témazáró dolgozatokat és év végi tudásszintméréseket, vizsgákat minden esetben összefoglaló, rendszerező óra, 

gyakorlás illetve differenciált fejlesztés előzze meg. Fontos, hogy a tanuló lehetőséget kapjon a gyengébb eredmények 

javítására. Az ellenőrzés, értékelés a tanári munka önértékelését is segíti, módot ad a további eljárások tervezésére a 

hatékonyság, az eredményesség fokozása érdekében. 
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3. évfolyam 

Óraszámok 1óra/hét 37óra/év 

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

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. 

 

Becslések, egyszerű mérések szabvány egységekkel (m, 

dm, cm, mm; t, kg, dkg, g; l, dl, cl, ml, hl; óra, perc, 

másodperc; ˚C) tanítói segítséggel. 

A tapasztalatok általánosítása 

Ismerkedés a közvetlen tapasztalással nem 

megszerezhető ismeretek forrásaival 

(gyermekenciklopédiák, egyszerű képes határozók, 

térképe, álló és mozgóképek). A tapasztalatok kifejezése 

élőszóban, rajzban, írásban tanítói segítséggel 

 

 

A tapasztalatok lejegyzése, rendezése tanítói segítséggel. 

Egyszerű kísérletek megfigyelése és elvégzése. Oksági 

összefüggések keresése a kísérletek tapasztalatai és a 

mindennapi tapasztalatok között.  

 

 

Mérések, mérés-sorozatok végzése.  

 

 

 

 

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. 

táplálkozás, gyógymódok).  

Az élettelen természet alapismeretei: 

A környezetben előforduló anyagok mérhető 

tulajdonságai.  

A változások megfigyelése.  

A hőmérséklet változása. A halmazállapot-változások a 

mindennapi életben. 

 

 

 

 

 

Az időjárási jelenségek és az anyag tulajdonságainak 

változása. Fagyás, olvadás, párolgás, forrás, lecsapódás 

megfigyelése. Az olvadás és oldódás 

megkülönböztetése. 

Vizsgálódás mágnesekkel. 

 

Éghető és éghetetlen anyagok. Az égés, mint 

veszélyforrás. Veszélyre figyelmeztető jelek, jelzések. 

 

Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények rögzítése 

írásban önállóan, előzetes megbeszélés után. Mondatok, 

rövid szövegek igazságtartalmának eldöntése tapasztalatok, 

megfigyelések alapján. Rövid szóbeli beszámoló a 

megfigyelésekről, tapasztalatokról. Tapasztalatszerzés a 

különböző anyagok halmazállapotainak főbb jellemzőiről. 

A halmazállapot-változás megtapasztalása, feltételeinek 

előállítása. 

 

Oksági összefüggés keresése a halmazállapot-változás és 

egyes hétköznapi jelenségek között. 

Az anyagok változása, az annak folyamán megfigyelhető 

tulajdonságok észrevétele (pl.: égés, oldódás, forrás).  

 

Teendők tűz (pl. épülettűz, erdőtűz, ruhatűz) esetén. 

Önmentési gyakorlat. 

 

Az élő természet alapismeretei: 

A növények életéhez nélkülözhetetlen környezeti 

feltételek vizsgálata. A környezet változásainak (pl.: 

fény, talaj, időjárás, szennyező anyagok) hatása a 

növények életére. A növényi élet évszakos ritmusa. 

 

Az állatok életéhez nélkülözhetetlen környezeti 

feltételek vizsgálata. A környezet változásainak hatása 

az állatok életére. Az állatok évszakok szerinti 

viselkedése. 

A növények és állatok kapcsolata, egymásrautaltsága.  

Helyes viselkedésünk a természetben.  

 

A növények változásának folyamatos megfigyelése. 

Egyszerű kísérletek az életfeltételek bizonyítására. 

 

 

 

Különböző állatok viselkedésének, életmódjának, az 

élőhelyükhöz és más élőlényekhez fűződő kapcsolataiknak 

megfigyelése a valóságban, valamint álló és mozgóképeken. 

Az ember szerepének tisztázása a környezetében élő más 

élőlények életfeltételeinek alakításában. Tetteink 

következményeinek kutatása. 
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Testünk és életműködésünk: 

Testünk mérhető tulajdonságai. Életünk nélkülözhetetlen 

környezeti feltételeinek vizsgálata. A környezet 

változásainak hatása életünkre. Egészséges életmód. 

Helyes napirend. Az egészség és a sport. 

A betegség tünetei (rossz közérzet, láz, fájdalom, 

hasmenés, hányás, vérzés). 

A leggyakoribb fertőző betegségek és megelőzésük. A 

védőoltások fontossága. 

A beteglátogatás, betegápolás szabályai. 

A kuruzslás veszélyei. 

 

Az életjelenségek változásainak megfigyelése, mérése. Saját 

tapasztalatok megbeszélése, összehasonlítása a társakéival. 

 

 

A magatartási és illemszabályok, valamint a betegségek, 

balesetek megelőzése közötti oksági összefüggések 

keresése (pl. kézmosás, zsebkendőhasználat). 

Dramatikus játék során a helyes egészségszokások 

gyakorlása. 

Országismeret: 

Élet a fővárosban és az ország más vidékein. Hazánk 

fővárosa Budapest. 

Ismerkedés a főváros nevezetes és a gyerekek 

szempontjából érdekes épületeivel, létesítményeivel, 

helyeivel. 

 

 

Közvetlen vagy közvetett (tv, videó, dia, könyv, könyvtár) 

tapasztalatszerzés: Duna, Vár, Gellérthegy, Országház, 

hidak, nagykörút, üzletek, színházak, bábszínház, Állatkert, 

Margitsziget, közlekedés. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló rögzítse írásban tapasztalatait, megfigyeléseit, méréseit az előzetesen megbeszélteknek megfelelő módon. 

Tapasztalatai alapján döntsön angol nyelvű mondatok, rövid szövegek igazságtartalmáról. Olvassa le helyesen a 

hőmérőt. Használja helyesen a tanult mértékegységeket. 

Nevezze meg az anyag halmazállapotait, azok néhány jellemzőjét angolul is. Közvetlen környezetéből nevezzen meg 

példákat a halmazállapot-változásra. Használja helyesen az oldódás, olvadás szavakat az anyanyelvén és a célnyelven 

egyaránt.  

Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát, értesítésük módját.  

Tudjon megnevezni angolul, magyarul szóban és írásban néhány fontosabb jellemző élőlényt, fajt. (pl. gerincesek, 

madár,, emlős, hal.). Sorolja fel az élőlények életfeltételeit. 

Nevezzen meg a környezetéből fás szárú és lágy szárú növényeket azok részeit, jellemzőit angolul is. 

Ismerje, hogyan kerülhetők el a betegségek. Tudja megkülönböztetni az egészséges és a beteg állapotot.  

Tájékozódjon az iskola környékéről készített térképvázlaton. Állapítsa meg helyesen iránytű segítségével a fő 

világtájakat, tudja ezeket angolul is. Nevezze nevén a település jellemző felszíni formáit, felszíni vizeit, nevezetes 

épületeit angol nyelven is.. Ismertessen egyet a település hagyományai közül. Tudja útba igazítani az idegent 

lakóhelyén magyarul bővebben, angolul rövidebben. 

Legyen képes az egyes témakörökben kérdésékre angolul válaszolni, angolul beszélgetést kezdeményezni felhasználva 

a tankönyvben kötelezően megtanulandó mintamondatokat alapként. 

Legyen képes összefüggések feltárására, megfogalmazására magyarul, mintamondatok alapján angolul. Tudjon 

témakörönként 15-20 angol mondatot önállóan elmondani. 

Értékelés 

Indirekt ellenőrzési módszerek a tanítási óra keretében, beszéd közben, folyamatosan. 

Tevékenység közben végzett tanári megfigyelések, szóbeli értékelések, dicséretek, jutalompontok. 

Direkt ellenőrzések a tanítási óra keretében, tanítási szakaszonként, a követelmények által meghatározott csoportos és 

egyéni szintnek megfelelően frontális és egyéni számonkéréssel. 

A szóbeli és az írásbeli értékelés folyamatos, ösztönözve és egyre több lehetőséget adva a tanulóknak ismereteik szóban 

történő bizonyítására, kérdések segítségével. 

Egy-egy témakör után az angol fogalmak és jelentésük tudásának mérése az adott fejezet szókincséből.  

A rendszeres írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik, írásbeli feleletként. Egy-egy témakör után angol nyelvű teszt 

kitöltése ( feladattípusok: mondatok kiegészítése, kérdés-válasz, igaz-hamis eldöntése, szórejtvény, mondat részeinek 

párosítása, stb.). teszt esetén az értékelésünkben a tudás a mérvadó, az angol helyesírást nem értékeljük. 

Év közben a tanulók teljesítményük alapján írásbeli tájékoztatót kapnak félévkor és év végén. 
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4. évfolyam 

Óraszámok 2.5óra/hét 92/év 

Témakörök, tartalmak Tevékenységek 

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 

nyomonkövetése, következtetések, egyszerű 

összefüggések felismerése. 

 

Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek 

alkalmazásával  

 

Az ismeretforrások (gyermekenciklopédiák, egyszerű 

képes határozók, térképe, álló és mozgóképek) 

felhasználása a megismeréshez tanítói segítséggel. 

 

A tapasztalatok rögzítése élőszóban, rajzban, írásban 

tanítói segítséggel. 

 

 

 

A tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói 

segítséggel. Folyamatos megfigyelés. 

 

 

 

 

 

 

Méréssor megtervezése, végzése.  

 

Az egyéni ismeretszerzés megalapozása. 

Búvárkodás a könyvtárban. Önálló beszámolók a 

könyvtári tájékozódás eredményéről.  

 

Összefüggő feleletek tanítói kérdésekre. A jelenségek 

megfigyelésével, okok keresésével következtetések 

levonása.  

 

Az élettelen természet alapismeretei: 

Az otthon tisztasága, szennyező forrásai. 

Környezetünk tisztasága, szennyezettsége. 

 

A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, 

szennyezettsége. Szennyezőforrások a környezetben, a 

szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A 

megelőzés, a védekezés lehetőségei.  

 

 

Különválogató hulladékgyűjtés. 

 

 

 

A környezet szennyeződése miatt kialakuló 

veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem 

lehetőségének megismerése. 

 

Folyamatos megfigyelések egyszerű vizsgálatok, 

kísérletek a levegő, a víz a talaj tisztaságáról.  

 

Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. 

Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. A lakóhely 

levegőtisztaságának megfigyelése. Levegő-, víz-, 

talajvizsgálat érzekszervekkel és egyszerű vizsgáló 

eszközökkel (pl. nagyító, szűrőpapír) 

 

A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének 

felismerése és szükségességének belátása.  

 

A lakóhely környezetében előforduló anyagok 

összetettségének észrevétele. Kapcsolat keresése az egyes 

anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. 

Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli 

környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések 

felismerése. 

 

Az élő természet alapismeretei: 

A tanuló környezetében megfigyelhető élőhelyek 

jellemzői. Az erdő, a füves és vizes élőhelyek néhány 

gyakori, jellemző növény- és állatfajának jellemzői 

(mérete, testfelépítése, jellemző részei, szervei, 

táplálkozása, szaporodása, változása illetve viselkedése, 

alkalmazkodása) 

 

 

 

 

Az ember hatása az élőhelyekre. A természet védelmének 

fontossága, védett helyi természeti értékek. 

 

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 fásszárú 

növény, valamint néhány emlős, madár, gerinctelen állat 

tulajdonságainak rendszerezett megismerése, ezek 

táplálékláncba sorolása. 

 

Annak észrevétele, hogy jelen cselekedeteink 

befolyásolják a jövőt. Kapcsolat keresése az ember 

tevékenysége és a természet veszélyeztetettsége között.  
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Testünk és életműködésünk: 

Az ember életkori szakaszai. 

A különböző korú emberek szervezetének, 

életműködéseinek, viselkedésének összehasonlítása.  

 

Helyes és helytelen szokásaink. Az egészséget károsító 

szokások (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószerezés) 

kialakulása, veszélye, felkészülés az elutasításukra. 

A reklámok hatása életmódunkra. 

 

Megfigyelés, mérés a testen. A mérések rögzítése, tanítói 

segítséggel.  

 

 

 

Dramatikus játékok az életkorok jellemzőiről, helyes és 

helytelen szokásainkról. A reklámok elemzése az elérni 

kívánt hatás és a valóság összevetésével. 

Tájékozódási alapismeretek: 

A domborzat és a vízrajz ábrázolása a térképen. 

Különböző domborzatú tájak, legnagyobb folyóink, 

tavaink felismerése Magyarország domborzati és vízrajzi 

térképén. 

 

 

A lakóhely elhelyezése a térképen.  

 

 

 

 

 

Tájaink képekben.  

 

Utazás megtervezése. 

 

Közvetlen tapasztalatszerzés a lakóhely jellemző felszíni 

formáiról és felszíni vizeiről. Közvetett tapasztalatszerzés 

a helyben nem megtapasztalható felszíni formákról és 

vizekről.  

 

 

Tájékozódási gyakorlat a lakóhely térképével, iránytűvel 

(egyszerű tájolóval). Elemi szintű tájékozódás 

Magyarország domborzati térképén. A lakóhely 

megkeresése Magyarország térképén.  

 

Magyarország nagytájainak felismerése jellemző képek, 

leírások alapján.  

Egyszerű utazás megtervezése menetrend segítségével. 

Országismeret: 

Hazánk természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei 

képekben. Településtípusok (város, falu, tanya) 

 

Népcsoportok, kisebbségek hazánkban. Magyarok a 

határon túl. 

 

 

Híres magyarok, hírünk a világban. A lakóhely nevezetes 

szülöttei. 

 

A lakóhely és környékének természeti és kulturális 

értékeinek megkeresése a térképen, felismerése képről. 

Jellemző képek gyűjtése, rendezése.  

 

Tájékozódás arról, hogy magyarokon kívül más népek is 

élnek határainkon belül, és hogy magyarok élnek 

határainkon kívül is. 

 

Híres emberek fennmaradt emlékeinek felkutatása a 

lakóhely múltjából.  

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló keressen a tankönyvön kívül más ismerethordozókból a tananyaghoz kapcsolódó információkat. Tanítói 

kérdésre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszoljon célnyelven is. 

 Angol nyelven mutasson be egy-egy ismert növényt, emlőst, madarat és gerinctelen állatot a lakóhely környezetéből. 

Nevezze meg az életükhöz szükséges környezeti feltételeket.  

Tudja felismerni, megnevezni magyarul és angolul egy fás szárú, egy lágyszárú növény részeit, egy emlős, egy madár, 

egy hal és egy gerinctelen állat testrészeit, jellemzőit. 

Legyen képes a madarak, emlősök, halak, gerinctelen állatok és a növények témakörében kérdésekre angolul válaszolni, 

angolul beszélgetést kezdeményezni, felhasználva a tankönyvben kötelezően megtanulandó mintamondatokat alapként. 

Legyen képes összefüggések feltárására megfogalmazására magyarul, mintamondatok alapján angolul. 

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. 

Tudja magyar és angol nyelven megnevezni, homokasztalon kialakítani a különböző felszíni formákat(domb, hegy, 

síkság), 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. Nevezze meg a lakóhelyén élő 

népcsoportokat. 

Ismerje és használja a fő és mellékvilágtájak neveit mindkét nyelven. 

Tudja szűkebb lakóhelyén útbaigazítani az idegent angolul is. 

Tudjon elmondani témakörönként 15-20 mondatot angolul önállóan. 
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Értékelés 

Indirekt ellenőrzési módszerek a tanítási óra keretében, beszéd közben, folyamatosan. 

Tevékenység közben végzett tanári megfigyelések, szóbeli értékelések, dicséretek, jutalompontok. 

Direkt ellenőrzések a tanítási óra keretében, tanítási szakaszonként, a követelmények által meghatározott csoportos és 

egyéni szintnek megfelelően frontális és egyéni számonkéréssel. 

A szóbeli és az írásbeli értékelés folyamatos, ösztönözve és egyre több lehetőséget adva a tanulóknak ismereteik szóban 

történő bizonyítására, kérdések segítségével. 

Egy-egy témakör után az angol fogalmak és jelentésük tudásának mérése az adott fejezet szókincséből.  

A rendszeres írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal történik, írásbeli feleletként. Egy-egy témakör után angol nyelvű teszt 

kitöltése ( feladattípusok: mondatok kiegészítése, kérdés-válasz, igaz-hamis eldöntése, szórejtvény, mondat részeinek 

párosítása, stb.). teszt esetén az értékelésünkben a tudás a mérvadó, az angol helyesírást nem értékeljük. 

Év közben a tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 
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Természetismeret 5-6. évfolyam 

Célok és feladatok 

A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1-4. évfolyam környezetismeret 

tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot, az alapkészségek megerősítését, fejlesztését, hangsúlyozza. 

Célja az 1-4. évfolyamon megalapozott ismeretek, és készségek továbbfejlesztése mind az elemi természettudományos 

megismerés módszereinek tekintetében, mind az egészséges és környezettel harmonikus életvezetési szokások 

kialakításában, vagyis elősegíti a tanulókban azokat a képességeket, amelyek a környezettel összehangolt konstruktív 

kapcsolathoz szükségesek. 

Ennek érdekében elősegíti, hogy a tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére. A 

tantárgy vizsgálódásának középpontjában ezért nem az egyes természettudományok alaptételei, az egyes 

szaktudományos ismeretek elkülönülése áll, hanem az élő- és élettelen természet konkrét valósága, a 

természettudományi kapcsolatok érzékeltetése, a jelenségek, a táj és a környezet bemutatása. A megismerés lényege, 

hogy a környezet egységes egész, és állandóan változó rendszer, melyben az ember természeti- és társadalmi lényként 

él. Ebből következőleg a természet komplex, holisztikus. 

Az 5-6. évfolyamon tanuló gyermek természettudományos gondolkodását jobbára még a szemléletes képi tartalmak 

jellemzik, de ebben az életkori szakaszban már megalapozódnak annak absztrakt kategóriái is. Ugyanakkor a valóságos 

természeti folyamatok, összefüggések, törvényszerűségek megértéséhez szükséges térbeli és időbeli elvonatkoztatás 

képessége egyre árnyaltabb, és biztosabb képzetek kialakítását teszi lehetővé. Az elemi természettudományos nevelés 

fontos feladata tehát a konkretizálásra és általánosításra építve az elvonatkoztatás képességének alapozása, az egyszerű 

absztrakt fogalmak, ítéletek és következtetések használatának megtanítása. 

A tanult ismeretek alapján elvárható cél, hogy a gyermekek egyre biztosabban igazodjanak el (tájékozódjanak) 

közvetlen, majd távolabbi környezetükben, a közvetlenül, majd közvetetten megismerhető természeti folyamatok, 

történések körében. Ismerjék a megfelelő eszközöket és módszereket ezek megvalósítására. Továbbra sem törekszünk, 

az elvont tudományos fogalmak meghatározására, definíciószerű megtanítására. Ebben az életkori szakaszban a 

természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességeket kell megalapoznunk. Kívánatos, hogy a gyermekek a 

természetismeret tantárgy képzési folyamatában találkozzanak az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárásaival, 

gyakorolhassák azokat egyénileg és társaikkal együttműködve is. A közös tevékenység során a közösség demokratikus 

működésének értéke, és jellemző szabályai is tudatosulhatnak a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő szinten. 

Legyen módjuk kielégíteni egyéni érdeklődésüket, illetve szerezhessenek örömteli megismerési, tanulási élményeket. A 

lehetőségekhez képest segítsen a tantárgy az iskolán kívül szerzett ismeretek feldolgozásában is. 

A természetismeret tanítása során a környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet, valamint a helyes 

környezeti attitűdök, magatartás, értékrend alakítására is figyelmet fordítunk. Támogassuk a tanulókat a környezetük 

használatára vonatkozó helyes döntéseik meghozatalában, segítsük környezettudatuk, felelősségérzetük fejlődését. 

Fontos feladat a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hagyományok tudatosítása, az ápolásukra történő nevelés. 

Mind a természetismeret tanulása során elsajátított ismereteknek, mind a gondolkodási képességeknek biztonságos 

alapot kell képezniük a későbbi természettudományos tantárgyak - a fizika, a kémia, a biológia és egészségtan, illetve a 

földrajz (földünk és környezetünk)- elsajátításához. 

 Célnyelvi feladatként ki kell bontakoztatni a tanulók önálló vizsgálódását a célnyelven, beszámolók, 

bemutatók tartását. Az önálló felelést célnyelven, mely képességet fokozatosan kérdések és vázlat felhasználásával 

tudják megszerezni. A tantárgy tanulása, tanítása során minden megtanult nyelvtani eszköz használatra kerülhet, 

egyszerű és folyamatos jelen idő, egyszerű és folyamatos múlt idő, valamint a perfect és a jövő idő formái is. A 

célnyelven szókincsbővítés és szakszókincs megtanulása is fontos feladat. Ezen kívül a célnyelvi kultúrához, növény és 

állatföldrajzi jelentőséggel bíró élőlények megismeréséhez is hozzájárul. 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

Énkép, önismeret 

A természetismeret tanítás célja, hogy a természettudományos gondolkodáshoz szükséges képességeket megalapozza. 

Ennek érdekében fontos a gyermekek tevékenykedtetése, a közvetlen tapasztaláson alapuló ismeretszerzés 

megvalósítása. A tanulási tartalmak elsajátításának így a tanulók maguk is aktív részeseivé kell, hogy váljanak, s az 

értékek megnevezése és azonosítása során énképükbe integrálják az újabb és újabb ismereteket. 

Környezeti nevelés 

Törekednünk kell a környezettudatos, a környezetért felelősséget érző, a környezettel szemben “gazda szemléletű” 

magatartás kialakítására. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

Életmódjukban a természet tisztelete és szeretete, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. 

Értsék meg a természeti környezet védelmének szükségességét a fenntartható gazdaság- és fejlődés érdekében. 



SÁIK székhelyintézmény Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 

Helyi tanterv 5-6. évfolyam  Természetismeret 

39 

Információs és kommunikációs kultúra 

Kiemelt feladatunk a megismerési képességek fejlesztése. A tanulók váljanak nyitottá a természet szépségei, értékei, 

illetve a környezeti problémák iránt. Legyenek képesek a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon 

szerzett ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, egyszerű vizsgálatokat, kísérleteket 

elvégezni, megtervezni, és azok eredményeit elemezni, kiértékelni. Legyen gyakorlatuk a különböző természeti tárgyak, 

élőlények, jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek elemi szintű összehasonlításában, mérésében, az adatok 

ábrázolásában. Ismerjék és használják a vizsgálódásokhoz, mérésekhez szükséges eszközöket, és kezeljék azokat 

balesetmentesen, környezetkímélő módon. Szerezzenek gyakorlottságot a mindennapi életben előforduló mérésekben, a 

hosszúság, az űrtartalom, a sűrűség, a nyomás, a hőmérséklet és az idő mértékegységeinek használatában. 

Tájékozottak legyenek a természettudományos megismerés folyamatáról, a természettudományok fejlődéséről. 

Tudják, hogy a természettel kapcsolatos ismereteiket felkészültségüknek megfelelő könyvek, cikkek olvasása, a rádió és 

a televízió adásainak hallgatása, nézése, a számítógépes kapcsolatteremtés révén is fejleszthetik, de sok téves nézettel is 

találkozhatnak. 

Tudjanak önállóan problémákat megfogalmazni a környezetükre vonatkozólag, beszámolni a saját tapasztalataikról, 

álló- és mozgóképekről, történetekből, leírásokból, a különböző kommunikációs eszközökből szerzett ismereteikről 

önállóan. Tudjanak írásban válaszolni ismereteiknek megfelelő szóbeli vagy írásbeli kérdésekre. Tudjanak egyszerű 

jelenségeket, folyamatokat, összefüggéseket vázlatosan ábrázolni. 

Legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudományok milyen meghatározó szerepet töltöttek be új kérdések 

felvetésében és az emberiség problémáinak megoldásában, az élet minőségének javításában. Értékeljék, tiszteljék a 

tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát. 

Ismeretszerzés, tanulás 

Tegyük érdekeltté tanulóinkat a természeti környezet ismereteinek befogadására. Motiváljuk őket minél több közvetlen 

tapasztalatszerzés biztosításával (tanulmányi séták, kirándulások, erdei iskola, kísérletek, film- és képvetítés). Az 

eredményes tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása során biztosítsuk a csoportos tanulást, a kooperatív 

csoportmunka lehetőségét. Erősítsük a megfigyelési, megnevezési, és felismerési képességeket, a memória és 

gondolkodási kultúra fejlődését. Törekedjünk a gondolkodási képességek: a rendszerezés, a tapasztalatszerzés, az 

összefüggések felismerésére és a problémamegoldás (analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás) 

fejlesztésére, és a mindennapokban történő felhasználására. Tudják a tanulók ismereteiket megadott szempontok szerint 

rendszerezni, a lényeges tulajdonságokat a lényegtelentől elkülöníteni, a jellemző tulajdonságokat kiválasztani, azok 

alapján általánosítani, majd elvonatkoztatni. Megfigyeléseiket, tapasztalataikat a tanult szakkifejezések alkalmazásával, 

tanári segítséggel tudják megfogalmazni és önállóan, rajzban és írásban rögzíteni. Tanári segítséggel legyenek képesek 

tájékozódni egyszerűbb enciklopédiákban, lexikonokban, tudjanak ismeretekhez jutni különböző szöveges és képi 

ismerethordozókból, az elektronikus médiából. Tudjanak térképen tájékozódni, térképvázlatot készíteni. Tudják 

magyarázni az egyszerű természeti jelenségek és folyamatok okait, az egyszerűbb technikai eszközök (hőmérő, 

csapadékmérő, szélkanál, szélzsák) működését. Tanári segítséggel tudják összehasonlítani a környezetében 

megnyilvánuló kölcsönhatásokat, változásokat. Legyenek képesek a megfigyelt és megvizsgált élőlények életmódjára, 

testfelépítésére, az élettelen és az élő környezetükhöz fűződő kapcsolataikra vonatkozó tárgyilagos ismeretek 

megszerzésére. Tudják felhasználni, alkalmazni a mindennapi élet problémáinak megoldásában az elemi 

természettudományos ismereteiket. Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van, igényeljék 

az egészséges életkörülményeket. Ismereteik ébresszék rá, őket, hogy maguk is felelősek a természet jövőjéért, a 

környezet egészséges állapotának fenntarthatóságáért. 

Tájékozottság a földrajzi térben - a tér és a természeti jelenségek 

Cél az ismert tér fokozatos kitágítása, és ábrázolása: 

 Tájékozódás a lakóhelyen és annak környékén. A térkép és a valóság kapcsolatának meglátása. A valóságból 

szerzett információk azonosítása térképi információkkal. 

 A világtájak ismerete, azok azonosítása a valóságban és a térképen. Felismerés, keresés, iránymeghatározás 

térképen. 

 A keresőhálózat használata. A földrajzi fokhálózat ismerete. 

 Távolságra vonatkozó becslések, egyenes vonal menti távolságok mérése. 

 Az alapvető földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok térbeli rendjének felismerése hazai példák alapján. 

 A közvetlen környezetben előforduló természetes és mesterséges elemek méretbeli nagyságrendjének becslése. 

 Vázlatrajz készítése a lakóhelyről és környékéről. 

 Eligazodás domborzati, közigazgatási, egyszerű tematikus és a lakóhelyi környezetet ábrázoló térképeken. 

 Elemi leolvasások térképekről tanári irányítással. 

 Magyarország elhelyezkedésének ismerete Európában és a Földön. 
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Tájékozottság az időben - az idő és a természeti jelenségek 

Gyakorlat szerzése az idő mérésében, a különböző folyamatok időtartamának becslésében, a környezetben lezajló 

folyamatok időrendiségének felismerésében (pl.: az időjárásban, és az élővilág változásában, a felszínformálódásban, az 

életmódban, a termelő tevékenységben). Periodikus jelenségek felismerése. Tudatosuljon, hogy az idő múlásával 

természeti és társadalmi környezetünk is változik. 

Tájékozottság a környezet anyagaiban 

A környezetükben előforduló legfontosabb - különböző szerveződési szintű - anyagok alapvető tulajdonságainak 

ismerete. A hazai gazdaságban legtöbbször felhasznált szerves és szervetlen anyagok (zöldségek, gyümölcsök, víz, 

kőzetek, talaj…) csoportosítása. A leggyakrabban előforduló kőzetek felismerése. A lakóhely és környékének 

környezetét leginkább károsító anyagok és folyamatok megismerése. A környezetkárosítás csökkentésének lehetőségei. 

Tájékozottság a környezet kölcsönhatásaiban 

A hazai tájak életközösségeinek ökológiai szemléletű jellemzése, az élőhelyek földrajzi sajátosságainak felismerése és 

kapcsolataikban, kölcsönhatásaikban történő bemutatása. 

A halmazállapot-változásokról tanultak összekapcsolása időjárási jelenségekkel. Az időjárás és az éghajlat 

jelenségeinek értelmezése, elemzése Kárpát-medencében előforduló példák alapján. 

A természeti környezet közvetlen hatásainak felismerése a társadalmi-gazdasági folyamatokban hazai példák alapján. 

A földrajzi környezetre kifejtett emberi, társadalmi hatások és az azokból adódó problémák felismerése, megoldási 

módok keresése. 

Az emberi tevékenységek által okozott környezetkárosító folyamatok felismerése a lakóhelyen és környékén. 

Tájékozottság hazai földrajzi-környezeti kérdésekben 

A tágabb lakókörnyezet, a hazai tájak természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek megismerése a hazához való 

kötődés kialakítása érdekében. 

A társadalmi-gazdasági élet természeti adottságokkal való kapcsolatának érzékelése a lakóhelyről és annak környékéről 

vett példák alapján. 

Az életmód és a gazdálkodás változásai a Kárpát-medencében az eltérő jellegű földrajzi tájaknál megismert példák 

alapján. 

A helyi környezet (iskola, település) természeti, társadalmi, környezeti értékeinek és problémáinak felismerése. 

Magyarország nemzetközi jó hírének kialakítása (pl.: gazdasági termékek, “hungarikumok”). 

Tájékozottság regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben 

A különböző adottságú nagytájak eltérő természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági jellemzőinek felismerése. 

Az életmódban, a szokásokban bekövetkezett változások érzékelése (pl.: a táplálkozásban, a ruházkodásban, az 

építkezésben, a közlekedésben, a kereskedelemben és a háztartásban). 

A társadalmi-gazdasági és környezetei folyamatok kapcsolatának érzékelése a lakóhelyi környezetben és 

Magyarországon. 

Annak felismerése, hogy milyen hatással van a környező világ a hazai környezet állapotára. 

A természet- és a környezetvédelem alapvető céljainak megismerése saját tapasztalatok alapján (pl.: tanulmányi séta, 

tanulmányi kirándulás, erdei iskola). 

Annak felismerése, hogy a környezet védelméért mindannyian személyesen is felelősek vagyunk. 

Ismeretek szerzése a legfontosabb környezeti veszélyekről lakóhelyi és hazai példák alapján. 
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5. évfolyam 

Évi óraszám: 111 ( heti óraszám: 3 csoportbontásban ) 

Témakör Tartalom 

Megismerési 

módszerek fejlesztése 

Megfigyelés, vizsgálódás adott szempont szerint, a megfigyelést segítő egyszerű eszközök 

használatával. Megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek tapasztalatainak értelmezése, egyszerű 

megfogalmazása, rögzítése, ábrázolása. Az alapvető fizikai változásokat jellemző 

mennyiségek mérése, egyszerű kísérletek reprodukálása. Alapfokú tájékozódás a térben, a 

valóság és annak képi, térképi ábrázolása révén. A rész és egész viszonyának értelmezése. 

Oksági kapcsolatok, összefüggések felismerése, egyszerű magyarázata példák segítségével. 

Információszerzés ismeretterjesztő természetismereti kiadványok, térképek, filmek 

segítségével. A könyvtár, a bemutatóhelyek, és a valóságos környezet információforrásként 

való felhasználása. 

Célnyelvi specialitások: az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata. 

Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása, a célnyelven való önálló felelet 

megtanulása. 

Tájékozódás a 

térképen, 

térképismeret 

A térkép fogalma, méretaránya, jelrendszere. Irány és távolság meghatározása, mérés a 

települési, közlekedési és turistatérképen. Helymeghatározás ismert terepet bemutató 

térképen, turistatérképen, közigazgatási térképén. Keresőhálózat, kilométer-hálózat 

használata a térképen, tájékozódás a fő világtájak alapján. A magasság meghatározása 

(leolvasása). 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata. A térkép 

jelrendszerének és a térképhasználattal kapcsolatos alapfogalmak, szókincs megtanulása. 

Az időjárás és az 

éghajlat elemei 

Az időjárás elemei. Napsugárzás jellemzői.  

Felmelegedés, hőterjedés, hőmérséklet.  

A hőmérséklet észlelése, mérése.  

A hőmérséklet napi és évi változása, a hőmérséklet ingadozása. Halmazállapot-változások a 

természetben: olvadás és fagyás, párolgás, és lecsapódás.  

A szél fogalma, iránya.  

A csapadék keletkezése, csapadékformák.  

A szélsőséges időjárási viszonyok által okozott hazai veszélyhelyzetek (árvíz, villámcsapás, 

erdőtűz, szélvihar, hóvihar) és azoknak megfelelő magatartás.  

Éghajlat fogalma.  

Hazánk éghajlatának jellemzői. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. Az 

időjárással kapcsolatos szókincs elsajátítása, időjárás-jelentés használata célnyelven.  

A földfelszín változása A hőingadozás és a fagyhatás felszínalakító hatása.  

A szél és a csapadék felszínformáló munkája.  

A víz körforgása és felszínformálása a természetben.  

Folyóvizek, állóvizek.  

A víz tisztítása egyszerű módszerekkel.  

A felszínformák: a hegységek és alföldek kialakulása.  

A legjellemzőbb kőzetek tulajdonságai.  

A talaj keletkezése, jellemzői.  

A talaj védelme.  

Az emberi tevékenység felszínformáló hatása.  

A táj arculatának védelme.  

Felelős magatartás a természetben. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő, 

present perfect. A környezet változásával kapcsolatos szókincs elsajátítása. 

Környezetünk élővilága A gyümölcsös és zöldségeskert legfontosabb növényeinek (szilvafa, almafa, szőlő, 

paradicsom, sárgarépa, fejes káposzta, burgonya, vöröshagyma) testfelépítése, élete, 

környezeti igénye és termesztése. A gyümölcsök és zöldségfélék károkozói (cserebogár, 

káposztalepke, peronoszpóra). A gyümölcsök és zöldségfélék szerepe táplálkozásunkban. 

Leggyakoribb háziállataink (sertés, szarvasmarha, házityúk, házimacska, kutya) 

testfelépítése, élete. Legismertebb ház körül élő állataink (házi egér, fecske, földigiliszta), 

kedvtelésből tartott állatok, társállatok. A város és jellemző élőlényei. A legfontosabb 

állatvédelmi szabályok. 
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Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. A 

közvetlen környezetünkben élő növények és állatok megismerése, leírása célnyelven. A 

speciális, célnyelvi kultúrákhoz kötődő állatok és növények felismerése, állattartási szokások 

a célnyelvi országokban. 

Belépő tevékenységformák 

Konkrét fogalmak kialakítása egyszeri és rendszeres észlelés, megfigyelés, vizsgálat, egyszerű kísérlet alapján. 

A vizsgált történések közül a természeti jelenségek megkülönböztetése másoktól. 

Konkretizálás és általánosítás a megfigyelt jelenségekre építve. 

A megismert természeti jelenségekben az anyag változásainak alapfokú értelmezése. 

Az egyszerű jelenségek okszerű magyarázata. 

A szöveges és képi információk értelmezése, rendszerezése, egyszerű következtetések megfogalmazása. 

Egyszerű mérések és kísérletek önálló elvégzése és eredményeik értelmezése. 

A tanulói tevékenységek anyag- és energiatakarékos megvalósítása. 

Iránymeghatározás térképen, tájékozódás, egyenes vonalú távolságmérés. 

A főbb felszínformák bemutatása példák alapján, álló- és mozgóképen, térképen. 

Információk nyújtása közvetlenül a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával (kirándulások, tanulmányi 

séták, kísérletek), valamint közvetve ismeretterjesztő kiadványok, képek, filmek, modellek segítségével, az elektronikus 

média biztosította lehetőségek alkalmazásával. 

A környezetben megfigyelt élőlényekre vonatkozó köznapi ismeretek természettudományos szemléletű bővítése és 

rendszerezése. 

Szabatos fogalomhasználat konkrét fogalmi szinten. 

A megismert élőlények testfelépítése és életmódja közötti alapvető összefüggések felismertetése. 

A továbbhaladás feltételei 

Legyenek képesek konkrét természeti formák, tárgyak, élőlények és egyszerű jelenségek, folyamatok megfigyelésére, 

tapasztalatainak rögzítésére élőszóban, rajzban és írásban. Tudják felidézni a természeti és az ember által létesített 

környezetre vonatkozó konkrét, szemléletes képi tartalmakat. E képzetek alapján tudjanak ítéleteket alkotni, 

következtetéseket levonni. 

Legyenek képesek a leggyakoribb térképjelek alapján elemi térképhasználatra. Fogalmazzák meg milyen az aktuális 

időjárás. Tudják a tanult mértékegységek alkalmazásával a vizsgált jelenségeket mennyiségileg is jellemezni, és a mért 

adatokat értelmezni. Tudják megkülönböztetni a különböző halmazállapotokat és értsék azok változásait. Jellemezzék 

az évszakokat időjárásuk szerint. Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket. Jellemezzék éghajlatunkat. 

Ismerjék az időjárási események és a felszín változása közötti összefüggéseket. 

Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk 

szerint. Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi 

környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek. 

Tudják megkülönböztetni leggyakoribb gyümölcseinket, zöldségnövényeinket. Megfigyelt tulajdonságaik alapján 

jellemezzék azokat. Ismerjék a táplálkozásunkban betöltött szerepüket. 

Ismerjék fel a települési környezet leggyakrabban előforduló állatait és a háziállatokat. Legyenek tisztában az 

állatvédelem jelentőségével, erkölcsi szabályaival. Mindezt a célnyelven is. 

6. évfolyam 

Évi óraszám: 111 ( heti óraszám: 3 csoportbontásban ) 

Témakör Tartalom 

Megfigyelési módszerek 

fejlesztése 

Folyamatos megfigyelés, vizsgálódás több kiválasztott szempont szerint. Az anyagok 

tulajdonságainak összehasonlítása. Alapfogalmak helyes használata a tapasztalatok 

értékeléséhez, alapmérések (távolság és hosszúság, terület, térfogat, sűrűség, hőmérséklet és 

idő), a mértékegységek pontos használata. Egyszerű kísérlet megtervezése, beállítása, 

elvégzése, a tapasztalatok önálló rögzítése és értelmezése. Balesetvédelem, tűzbiztonság, a 

tűzoltás szabályai. Alapfokú, biztonságos tájékozódás a térben, térképen és földgömbön, 

tájékozódás az időben a folyamatok lezajlása alapján. Információszerzés természetismereti 

kiadványok, térképek, földgömb, film, könyvtár, bemutatóhelyek, elektronikus média és a 

valóságos környezet által. 
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Tájékozódás a térképen 

és a földgömbön 

A Föld alakja. Elemi tájékozódás a fokhálózat alapján. Tájékozódás Magyarország térképén. 

Hazánk helye a Kárpát-medencében, Európában, és a Földön.  

Kontinensek és óceánok elhelyezkedése, földrajzi helyzete. Tájékozódás az időben. 

Időmérés. A Föld tengely körüli forgása. A napi időszámítás. A Föld Nap körüli keringése. 

Évi időszámítás. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Jövő idő 

és a perfect használata. A Föld jellegzetességének önálló bemutatása, a célnyelvi országok 

elhelyezkedése, ottani időszámítás, időzónák. 

Éghajlat, éghajlati 

övezetek 

A földalak, a földtengely ferdesége, a besugárzás és az éghajlati övezetek kialakulása közötti 

összefüggések. Az egyes éghajlati övezetek leíró jellemzése. Éghajlatot kialakító és módosító 

tényezők. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Az 

éghajlat és az éghajlati övek szókincsének megtanulása, a célnyelvi országok jellemzőinek 

kiemelése. Az éghajlatra gyakorolt hatások megbeszélése, az egyes országokat érintő 

problémák. 

Magyarország 

nagytájainak 

jellegzetességei 

A Kárpát-medence. Magyarország nagytájainak leíró jellemzése (a táj arculata, kialakulása, 

éghajlati sajátosságai, vizei, környezeti értékei, települési jellemzői, társadalmi életképe). A 

szűkebb lakókörnyezet, illetve Budapest természeti és társadalmi jellemzői. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A 

témakör jellegzetességénél fogva célnyelvi vonatkozásokat csak a szókincs bővítéseként 

tartalmaz. 

Hazai tájaink 

életközösségei 

A hazai erdők sajátosságai. Az erdők legjellemzőbb élőlényei. Az erdők jelentősége 

(táplálkozási kapcsolatok), pusztulásuk okai. A folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei. A 

szennyezés hatása a vízi életközösségekre. A vizek öntisztulása. A hazai vízparti élőhelyek 

környezeti adottságai. Élőlények a vizek partján. A hazai füves területek kialakulásának 

környezeti feltételei. A hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei. A füves területek 

jelentősége, pusztulásuk okai. Nemzeti parkjaink. A lakóhely és környékének védett, és 

védelem alatt nem álló természeti értékei. A hazai élővilág legkiválóbb kutatóinak 

munkássága. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Az 

élőlények és élőhelyeik bemutatása, szókincsbővítés. A környezetvédelem és a 

környezetszennyezés alapfogalmainak ismerete. A célnyelvi kultúrák állat és 

növényvédelme, problémái. 

Belépő tevékenységformák 

A jelenségekről szerzett tapasztalatok összevetése a tanulók már meglévő képzeteivel, fogalomalkotás az analógiás, az 

elemző, és az egészleges gondolkodás fejlesztése által. Alkalmazóképes tudás kialakítása. 

Természeti folyamatok és egyszerűbb összefüggések felismertetése, magyarázata, bizonyítása, általánosítás és egyszerű 

elvonatkoztatás. 

Önálló és együttműködő ismeretszerzésre, feladat- és problémamegoldásra való felkészítés a különböző 

ismerethordozók, információforrások alkalmazásával (erdei iskola, tanulmányi séta- és kirándulás, elektronikus média). 

Az anyag mérhető tulajdonságainak, kölcsönhatásainak és változásainak elemi szintű értelmezését segítő bemutatások, 

kísérletek, modellek alkalmazása, megtervezése, baleset-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartásával azok 

elvégzése, a tapasztalatok kiértékelése (a víz öntisztulása, a füves területek és erdők pusztulása). 

Egyszerű tájékozódási gyakorlatok a térképen és a földgömbön a földrajzi fokhálózat segítségével. 

Képi információk és szemléletes leírások felhasználásával a földrajzi övezetekre vonatkozó elsődleges képzetek 

kialakítása. 

Magyarország helyzetének, nagytájainak, környezeti értékeinek, életközösségeinek leíró jellegű bemutatása, a hazai 

tájról alkotott képzetek gazdagítása. 

A hazai tájak élővilágának - jellemző társulásainak és fajainak - ökológiai szemléletű jellemzése, a hazai élővilág 

sokféleségének, értékének bemutatása, környezettudatos magatartás kialakítása. 

A továbbhaladás feltételei 

Tudjanak a konkrét környezeti jelenségekből általánosítani, elvonatkoztatni. Ismerjék fel és értsék meg a vizsgált 

jelenségekben, folyamatokban megmutatkozó oksági kapcsolatokat, összefüggéseket, törvényszerűségeket. Legyenek 

képesek alapvető méréseket elvégezni és a mért adatokat értékelni. Ismerjék fel ezek közül azokat, amelyek veszélyesek 

lehetnek, tudják elkerülni azokat! Bemutatás után legyenek képesek egyszerű kísérleteket fegyelmezetten és a 

balesetvédelmi, érintésvédelmi, tűzvédelmi szabályok betartásával megismételni, a tapasztalt jelenségeket elmondani. 
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Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével. Használják a térképet egyszerű 

földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről. Tudják felsorolni a 

kontinenseket és óceánokat. Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről. 

Ismerjék fel jellemző álló- vagy mozgóképről és leírás alapján hazánk nagytájait, lakókörnyezetük néhány nevezetes 

települését, az ország fővárosát. 

Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket. Tudjanak egyszerű táplálékláncokat 

bemutatni. Ismerjék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját. Értsék meg a természet 

védelmének jelentőségét, a fenntartható gazdaság feltételeit. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

A természettudományos megismerés eszközeinek használatát, alkalmazott módszereit csak sok gyakorlás útján 

sajátíthatják el tanítványaink. A készségfejlesztés okán elsősorban formatív szemléletű értékelési módszereket és 

helyzeteket használjunk. Fontos figyelembe vennünk, hogy új megfigyelő, kísérleti eszközök tanulói alkalmazásakor az 

eszközbiztonság kialakulásáig a gondolkodás nemritkán a tárgyi-cselekvéses szintre esik ismét vissza. Ha nem 

biztosítunk kellő gyakorlási lehetőséget, akkor előadódhat, hogy a tanulók eszközhasználati képességének fejletlensége 

a tananyag ismeretét elfedi, s így gyengébb eredményt produkálnak valódi tudásuknál. 

Az új tanulási helyzetek (csoportmunka, terepgyakorlat, könyvtárhasználat, bemutatóhelyek meglátogatása) erős 

érzelmi motiváltsága olykor a tanulók figyelmét a tananyagról, a követelményről magára a helyzetre, az élményre viszi 

át. A környezethez illeszkedő és az úgynevezett szabadég-iskolai tanulási formákhoz (pl. terepgyakorlat, - projekt, erdei 

iskola) kötődő megismerés sajátos módszertanát érdemes elsajátítani az ilyen szervezések előtt. 
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Egészségtan - 6. évfolyam, természetismeret tantárgyban integrálva 

Célok és feladatok 

A hatályba lépett új Nemzeti alaptanterv (Nat-2003) értelmében az egészségnevelés a közoktatás egyik kiemelt 

fejlesztési feladata, melynek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi 

kapcsolatok erősítését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Ennek a 

szemléletnek különösen a természetismeret tantárgyban is meg kell jelennie, így a tantárgyi célok megfogalmazásakor, 

a jártasságok, készségek szintjének meghatározásakor ennek az alapgondolatnak határozottan jelen kell lennie. 

Az egészségtan tanításának, a természetismeret tantárgyba integráltan célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és 

azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. 

Ismerjék fel azt, hogy milyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. 

Az egészségtan oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni felelősségérzet. 

Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be, hogy ebben meghatározó szerepet 

játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Nyújtson segítséget abban, hogy a tanulók 

helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteken, választásokon, személyközi kapcsolataik 

minőségén is múlik. 

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialakulását, 

feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az életmódbeli 

döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, megoldási módok 

alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életükben. 

Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készségszinten alkalmazzák azokat a megküzdési stratégiákat, amelyek 

alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensúlyát. 

Fejlesztési követelmények 

Az egészségtan oktatásában a tanulók már meglévő ismereteire támaszkodunk. Az egészségre vonatkozó 

fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan értelmezzük az egészségfejlesztés fogalmát. 

Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra épülő 

módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük. 

Az egészségtan témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető területeket: 

a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a családi és kortárs kapcsolatokat, a 

környezetvédelmet, testmozgásban gazdag életmódot, a személyes higiénét és a szexuális fejlődést. Ezeket azonban 

nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből kiragadott módon, hanem kölcsönös kapcsolataikba ágyazottan tárgyalja. 

Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak értelmezése terén, váljon 

érthetővé és élményszerűvé számukra az “egészséges” - “kevésbé egészséges” tevékenységformák, anyagok közötti 

megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet. Értsék meg, hogy az egészség - a kiegyensúlyozott életvitel - eszköz a 

boldog és sikeres élet folytatásához. Célnyelvi feladatként lehetőséget nyújt a már megtanult szókincs és ismeretanyag 

gyakorlására, a célnyelvi országok speciális szokásainak megismerésére is. 

Belépő tevékenységformák 

Megismerkedés az egészséges életvitel szempontjából kulcsfontosságú viselkedéselemekkel azok kontextusával és 

befolyásolási módjaikkal. 

A tanulók megismerkednek a személyes biztonság megőrzésének fontosságával, és tapasztalatokra tesznek szert ezzel 

kapcsolatban. 

Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó közérzet fontos szerepet 

játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. 

Mindennapi életükből vett példák alapján azonosítják és megkülönböztetik a mindennapi és az ünnepi étkezés, 

italfogyasztás formáit, az ezek hátterében húzódó kulturális és társadalmi szokásokat. 

Az élelmiszereket, táplálékokat “egészséges” és “kevésbé egészséges” kategóriákba sorolják, és gyakorolják a 

kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás formáit. 

Gyűjtőmunka révén megismerkednek az egészséggel, életmóddal, táplálkozással foglalkozó reklámok 

hatásmechanizmusaival, plakátokat, újságcikkeket készítenek. 

Interjút készítenek családtagjaikkal, elemzik és értelmezik az eredményeket. 

A csoportmunka eszközeit alkalmazva a tanulók megvizsgálják saját mindennapos gyakorlatukat a fizikai aktivitás és 

testi higiéné területén. 

A rendszeres mozgás, aktivitás érdekében született elhatározásokat (napi rendszeres torna, futás stb.) kisebb 

csoportokban is megbeszélik, egymás között versengve is gyakorolják. 
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Felismerik, hogy ebben az életkorban a megváltozott fizikai sajátosságok következtében a személyes higiénével való 

fokozott foglalkozás különös figyelmet igényel, hogy kapcsolataikat, önértékelésüket, általános közérzetüket is 

befolyásolja. 

Ismereteket szereznek a pszichoaktív szerekről s a használatukban rejlő veszélyekről. 

Felismerik azokat a társadalmi helyzeteket, amelyekben dohánnyal, alkohollal, kábítószerrel kínálhatják őket, és 

gyakorolják ezek elhárítását. 

Megértik a hozzászokásból adódó veszélyeket, egészségkárosodást. 

Ismerkednek a testi és lelki fejlődés különböző aspektusaival, a serdülőkori sajátosságokkal és az emberi szexualitással, 

a férfi és női szerepek eltérő sajátosságaival. 

A környezeti ártalmakra vonatkozó korszerű ismeretek elsajátításán túl kiscsoportokban végzett projektmunka révén 

kialakul a tanulókban a személyes kompetencia, a felelősség érzete a környezethez való viszonyban. 

6. évfolyam (integrálva a természetismeret tantárgyba) 

Témakörök Tartalmak 

A biztonság megőrzése Az emberi egészséget veszélyeztető néhány tényező: a “kockázatos” és a “veszélyes” 

viselkedési módok. Az érzelmek és a viselkedés kapcsolata. Veszélyes foglalkozások. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A jövő 

idő, a perfect és a modalitást kifejező eszközök használata. Önálló gondolatok a biztonságról, 

veszélyekről. 

A táplálkozás  Az étrend fontossága, szerepe az egészség megőrzésében. Javaslatok az étrend 

megváltoztatására. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Alapvető 

ételek, élelmiszerek megnevezése, szókincsbővítés. Az élelmiszerek alapanyagai, hasznuk, 

káruk. A célnyelvi kultúrák étkezési szokásai, nemzeti ételeik. 

Mozgás és személyes 

higiéné 

A mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A testkép megerősítése. A külső 

megjelenés összetevői, jelentése és hatása. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. 

Alapvető sport és mozgásformák szókincse, a sport és az egészség kapcsolata. A célnyelvi 

kultúrák fontosabb sportjai, életmód. 

Dohányzás, 

alkoholfogyasztás, 

kábítószer-használat 

Az alkoholfogyasztás és a dohányzás egészségkárosító hatása. A szenvedélybetegségek 

közös vonásai. A pszichoaktív szerek veszélyei a gyerekek életében. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. 

Szókincsbővítés, gondolatébresztés a káros szerekről. 

Szexualitás Kamaszkor: a testi és érzelmi változások kora. A nemi érés tudatosulása. A nemi identitás 

kialakulása. Sztereotípiák a nemi szerepekben a különböző nemzedékek körében. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. 

Szókincsbővítés, a testi és az érzelmi változások megfogalmazása. 

Családi élet és  

kapcsolatok 

A kapcsolati hálók fontossága. A barátság, mint a kapcsolati rendszer egyik alapja. Az 

önismeret jelentése, szerepe és fontossága. Társkapcsolat. Férfi és női szerep. Konfliktusok a 

kapcsolati rendszerben. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A jövő 

idő és a present perfect. Szókincsbővítés. A célnyelvi kultúrák jellegzetes családmodelljei, 

férfi és női szerepei. 

A környezet A jelen hatása a jövőre. Az ipari méretű áramtermelés és a környezet. A technológiai fejlődés 

káros következményei. Az emberiség összefogása a természet védelme érdekében. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. A jövő 

idő. A célnyelvi országok fejlettségi szintje, problémái. 

A továbbhaladás feltételei 

A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felismerik a 

kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel 

összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére. 

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi és szociális 

jól-lét állapota, valamint a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják döntő mértékben meghatározni 

későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. 

Tudjanak különbséget tenni a “kockázatos” és “veszélyes” dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az egészséget 

veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé állíthatják őket. 
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Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi 

következményeivel. 

Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legyenek tisztában a 

szexuális élet alapvető higiénéjével, fogamzásgátlás egészségre legkevésbé káros, biztonságos és hatékony módjával. 

Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató döntések 

meghozatalában, valamint társas kapcsolataik “karbantartásában”, konfliktusaik kezelésében. 

Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában. 

Legyenek tudatában a testmozgásban gazdag életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi mozgás 

kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságának. Ugyancsak lássák 

be az aktív életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben. 

Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a 

természetvédelem területén. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az egészségtan oktatása a követke  ző oktatástechnikai eljárások alkalmazását teszi szükségessé: páros munka; 

csoportmunka; szerep- és szituációs játékok alkalmazása, projektmunka. Az említett módszerek mindegyike azt hivatott 

szolgálni, hogy a gyerekek részvétele, minél nagyobb mértékű legyen. Az értékelés során a hagyományos osztályozás 

kevésbé szerencsés. Kiváltképpen azért, mert nem az ismeretek meglétét vagy hiányát kívánjuk vizsgálni, hanem kinek-

kinek a személyes előrehaladását, hogy saját lehetőségei felismerésében, átlátásában milyen mértékben történt 

elmozdulás. Ebből adódóan, a szöveges értékelés különböző formáit javasoljuk alkalmazni még akkor is, ha tudjuk: a 

tárgyak megbecsültsége, presztízse az osztályozhatósággal szorosan összefügg. 
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Biológia és egészségtan – 7. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az általános iskolai biológia kerettanterv a Nat-ban képviselt és megfogalmazott értékek és fejlesztési feladatok 

alkalmazása a biológia tantárgyon belül az adott korcsoportban. Összességében azt az általános célt szolgálja, hogy a 

tanulók - adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli munkájukkal, tapasztalataikkal összhangban - minél 

teljesebben bontakoztathassák ki a tehetségüket. Az alább megfogalmazott fejlesztési feladatok megfogalmazásával 

ösztönözni kívánjuk a személyiséget mind jobban kiteljesítő oktatást, és a körülöttünk lévő természet által támasztott 

kihívásokra adandó korszerű és progresszív válaszokat. 

Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a földi élővilág sokféleségéről, valamint 

az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerről. Ezek tudatosításával növelje az élővilágban meglévő 

változatosság fennmaradásának és az emberek egészséges életének esélyeit. A diákok ismerjék saját testük 

felépítésének és működésének alapjait, az egészséges életmód szabályait, és képesek legyenek az egészséges 

életvezetésre. A biológia tanításának - a többi tantárggyal együtt - célja, hogy kialakítsa az új ismeretek önálló 

megszerzésének képességét. 

A fenti célokból a következő feladatai adódnak a biológiát tanító pedagógusnak: 

Az általános iskolában olyan természetszemléletet és biológiai tudatot alakítson ki, melyben a biológiai sokféleség 

alapvető fontosságú. Mutasson rá az élőlények és az életközösségek változatosságára, az ökológiai rendszerek 

dinamikus jellegére. Rendezze a hazai és a távoli tájak megismert élőlényeit a tudományos rendszer főbb kategóriáiba. 

Mutassa be az emberi szervezet felépítésének és működésének lényeges sajátságait, biztosítsa az életmóddal 

kapcsolatos helyes alternatívák kiválasztásához szükséges tájékozottságot és segítse elő az emberek közötti, valamint 

emberek és környezetük közötti együttélési szabályok megértését. Tudatosítsa, hogy Földünk globális problémáinak 

megoldása, a biológiai ismeretek segítségével, minden ember közös feladata. 

Tanulói megfigyelések, vizsgálatok és tanulókísérletek szervezésével, vizsgálati eljárások gyakoroltatásával, 

ismeretterjesztő művek közös feldolgozásával alakítsa ki az önálló ismeretszerzés képességét és igényét. 

A tananyag feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva tegye nyilvánvalóvá, hogy az 

elsajátítandó tudás nem elsősorban önmagáért szükséges, hanem azért, hogy megértsék, és ennek alapján tudják 

befolyásolni a környező világ jelenségeit. 

Segítse elő csoportos tevékenységekkel az együttműködésre vonatkozó készségek kialakulását, és az iskola 

működésének egészébe integrálódva könnyítse meg a szocializációt, a társadalmi környezetbe történő beilleszkedést. 

Fejlesztési követelmények 

A Nat-ban a kiemelt fejlesztési feladatok közé tartozik a környezeti nevelés, valamint a testi és lelki egészség védelme. 

Ez a két terület a biológia tanításában is központi helyet foglal el, szinte e két terület köré szerveződik az általános 

iskolai biológiaoktatás egésze. Valósítsuk meg e két kiemelt fejlesztési feladatot az alábbi követelményrendszer elemein 

keresztül! 

Keltsük fel a tanuló érdeklődését a biológiai jelenségek, folyamatok iránt. Juttassuk ismeretekhez a biológiai környezete 

jelenségeinek, folyamatainak vizsgálata révén. Tegyük képessé a tanulót a biológiai jelenségek, folyamatok önálló 

megfigyelésére, tudjon egyszerűbb vizsgálatokat, kísérleteket önállóan elvégezni. Ehhez legyen gyakorlata a 

taneszközök, vizsgálati és kísérleti eszközök, anyagok balesetmentes használatában. 

Tegyük képessé a tanulót, hogy ismeretszerzési tevékenységében használni tudja a nyomtatott, illetve az elektronikus 

információhordozókat, és értse a szellemi fejlettségének megfelelő szintű biológiai ismeretterjesztő könyvek, cikkek, 

különböző elektronikus médiumok biológiával kapcsolatos információit. 

Ismertessük meg, vétessük észre a természet szépségeit és tegyünk kísérletet a természeti szépségeknek a tanulók 

értékrendjébe való megfelelő módon történő beillesztésére. 

Alakítsuk ki a tanuló az irányú képességét, hogy tudja a biológiai objektumokról, jelenségekről szerzett ismereteit 

elmondani, leírni, ábrázolni és a biológiai környezetéről különböző módon szerzett ismereteit összehasonlítani. 

Tegyük képessé a biológiai ismeretszerzés szempontjából lényeges és lényegtelen jellemzők, tényezők elkülönítésére, 

és a biológiai objektumok, jelenségek, csoportosítására, rendszerezésére. A biológiai kísérletek kapcsán legyen képes 

megállapítani, hogy mely tényezők miként változnak meg, tanári segítséggel rendezze a megfigyelések, mérések, 

kísérletek során nyert adatokat és értelmezze a vizsgálatok, kísérletek eredményeit. 

Segítsük a tanulót, hogy a megfigyelései, vizsgálatai, kísérletei során szerzett ismereteit szellemi fejlettségének 

megfelelő szinten tudja - a legfontosabb szakkifejezések helyes használatával - megfogalmazni, és írásban, egyszerűbb 

vázlatrajzokon rögzíteni, és képes legyen a biológiai jelenségekkel kapcsolatos diagramok, ábrák információtartalmát 

leolvasni, értelmezni. 

Tegyük képessé a tanulót arra, hogy magyarázni tudja ismereteinek mennyisége és mélysége szerint a biológiai 

művelődési anyagban feldolgozott jelenségekhez, folyamatokhoz hasonlókat is, és használja, alkalmazza a mindennapi 
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élet feladatainak, problémáinak megoldásában a biológiai művelődési anyag elsajátítása során szerzett jártasságait, 

képességeit, készségeit. 

Alakítsuk ki a tanulóban az igényt fizikai és pszichés egészségének, egészséges - természetes és mesterséges - 

környezetének megőrzése iránt, érjük el, hogy ezeket az emberiség közös értékének tekintse. 

Segítsük azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a tanulók testi és 

lelki egészségi állapotát, életminőségét javítják, segítsük az egészséges életmód térhódítását a felnövekvő nemzedék 

körében. 

Ismertessük meg a tanulóval a szűkebb, illetve a tágabb környezetében előforduló és a biológiai művelődési anyagban 

szereplő - különböző szerveződési szintű - anyagok, élőlények alapvető tulajdonságait, az élő anyag jellemzőit. 

Ismertessük meg az élelmiszerek tápanyagtartalma és értéke közötti összefüggést, az ember egészséges életműködését 

veszélyeztető anyagoknak a szervezetére gyakorolt hatásait. 

Törekedjünk arra, hogy a tanuló értse és a gyakorlatban is alkalmazza a környezet- és természetvédelem legfontosabb 

alapelveit, valamint tegyük képessé arra, hogy mikrokörnyezetében a szennyező anyagok káros mértékű 

felhalmozódásának megelőzésében aktív szerepet vállaljon. Ismerje a környezetében előforduló természeti és 

civilizációs veszélyhelyzeteket, azok túlélési lehetőségeit. 

Ismertessük meg a tanulóval a fenntartható fejlődés ökológiai-társadalmi fogalmát és segítsük elő a környezettudatos 

magatartás kialakulását. 

Tudatosítsuk a tanulóban, hogy a biológiai jelenségek, folyamatok egyik alapvető jellemzője az idő, az idő múlásával az 

élőlények is változnak. Adjunk áttekintést a földi élet periodikus változásairól, az emberi élet szakaszainak főbb 

jellemzőiről, életfolyamatok visszafordíthatatlanságáról. 

Adjunk képet az egyes kontinensek és hazánk tájainak jellegzetes növényeiről, állatairól. 

Mutassuk meg, hogy a biológiai objektumok, jelenségek megismerése is folyamat, közelítés a valóság felé 

Tudatosítsuk, hogy a biológiai ismeretek fejlődése a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő 

munkájának eredménye, s ebben a munkában jelentős szerepet töltöttek be a magyar tudósok, kutatók is. 

7. évfolyam 

Évi óraszám: 92,5 ( heti óraszám: 2,5 csoportbontásban) 

Belépő tevékenységformák 

A biológia tudományának elhelyezése a megismerési folyamatban, a tudományos fejlődés érzékeltetése. 

A tananyagban szereplő legfontosabb fogalmak helyénvaló használata. 

A földrajzi térképek és kontúrtérképek használata az élővilág biomjainak földrajzi elhelyezésében. 

Az éghajlat, az élőhelyek és a biomok jellegzetességei közötti kapcsolat felismerése. 

Önálló információgyűjtés az egyes életközösségekről, élőhelyekről (könyvek, folyóiratok, elektronikus források stb.). 

Az életközösségek rendszerként való értelmezése és vizsgálata. A rendszer és környezet elválasztása. A rendszer 

egyensúlyának bemutatása. 

A megismert biomok önálló bemutatása, jellemzése. 

A megismert állatok és növények felismerése. 

A megismert élőlények tulajdonságainak összehasonlítása, az azonosságok és különbségek felismerése. 

Az állatok és növények energia átalakító folyamatainak vázlatos elemzése. 

Az élőlények életmódja és az élőhelyek közti kapcsolat felfedezése. 

A növény- és állatfelismeréshez kapcsolódó segédanyagok (határozókönyvek, képes atlaszok stb.) használata. 

Az iskola környezetének, mint élőhelynek a megfigyelése, természet- és környezetvédelmi szempontból való elemzése. 

Tanulói kiselőadás tartása, pl. a környezetszennyezés problémáiról vagy a biológia fejlődésében fontos szerepet játszó 

tudósok életéről. 

Az iskola és a lakóhely környezetvédelmi problémáinak megoldását, az emberek meggyőzését szolgáló programok 

kitalálása, irányított megvalósítása. 

A megismert élőlények csoportosítása, osztályozása különböző szempontok szerint. Az evolúciós gondolat, mint a 

csoportosítás egyik lehetséges kiindulópontja, megismerése. 

A megismert élőlények besorolása a főbb rendszertani kategóriákba. 
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Témakör Tartalom 

Tájak és életközösségek 

A földi élővilág 

általános jellemzése  

Az életközösségek jellemzői, az ökológiai környezet, az élő és élettelen környezeti tényezők 

fogalma. Az életközösségek szerveződése, anyagforgalma, a tápláléklánc. Az életközösségek 

pusztulásának okai, védelmük jelentősége a földi élővilág és ezen belül az emberiség 

szempontjából. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen illetve múlt idő 

használata. A present perfect és a jövő idő használata, valamint a would, should szerkezet 

használata. Alapszókincsként a környezeti tényezők, az élőlények közötti kapcsolati formák, az 

életközösségek szereplőinek a megnevezése, alapvető tulajdonságainak leírása, a 

környezetvédelem és a környezetszennyezéssel kapcsolatos alapvető szókincs, fogalmak 

ismerete.  Tudjon önállóan bemutatni egy-egy életközösséget. 

A forró övezet 

élővilága  

A trópusi esőerdők előfordulása, környezeti adottságai. Egy trópusi esőerdő jellemző 

élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az életközösségben. A trópusi esőerdők 

jelentősége a bioszférában, pusztulásuk okai és védelmük. A szavannák előfordulása, 

környezeti adottságai. Egy szavanna jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az 

életközösségben. A sivatagos területek környezeti adottságai, övezetes előfordulása. A 

sivatagos területek jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az életközösségben. 

Az elsivatagosodás jelensége, veszélyei.  

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen idő, valamint múlt idő 

használata. A forró öv jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése, tulajdonságainak, 

jellemzőinek leírása alapszókincs. A forró öv földrajzi elhelyezkedése, kontinensek, országok 

megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi országokban. 

A mérsékelt övezet 

élővilága  

A mediterrán területek környezeti adottságai, előfordulása, néhány itt honos élőlény jellemzése. 

A lomberdők előfordulása, környezeti adottságai. Egy lomberdő jellemző élőlényeinek 

testfelépítése, életmódja, szerepe az életközösségben. A füves puszták előfordulása, környezeti 

adottságai. Egy füves puszta jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az 

életközösségben. A füves puszták pusztulásának okai, védelmük. A tajgaerdők előfordulása, 

környezeti adottságai, jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az 

életközösségben. A lomberdők és tajgaerdők pusztulása és védelme.  

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen idő, valamint múlt idő 

használata. A mérsékelt öv jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése, tulajdonságainak, 

jellemzőinek leírása alapszókincs. A mérsékelt öv földrajzi elhelyezkedése, kontinensek, 

országok megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi országokban. 

A hideg övezet 

élővilága  

A tundrák előfordulása, környezeti adottságai, a tundra jellemző élőlényeinek testfelépítése, 

életmódja, szerepe az életközösségben. A sarkvidékek környezeti adottságai, a sarkvidékek 

jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az életközösségben. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen idő, valamint múlt idő 

használata. A hideg öv jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése, tulajdonságainak, 

jellemzőinek leírása alapszókincs. A hideg öv földrajzi elhelyezkedése, kontinensek, országok 

megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi országokban. 

A hegyvidékek 

élővilága  

A környezeti viszonyok és az élővilág elrendeződésének függőleges övezetessége. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen idő, valamint múlt idő 

használata. A hegyvidékek jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése, tulajdonságainak, 

jellemzőinek leírása alapszókincs. A hegyvidékek földrajzi elhelyezkedése, kontinensek, 

országok megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi országokban. 

A tengerek és 

tengerpartok 

élővilága  

A tengerpartok jellemző élőlényeinek testfelépítése, életmódja, szerepe az életközösségben.  

A partközeli és a nyílt vizek, valamint a mélytengerek környezeti adottságai, legfontosabb 

élőlényeinek jellemzői és szerepe az életközösségben.  

A tengerek és óceánok szennyeződésének következményei és a megelőzés lehetőségei 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: egyszerű és folyamatos jelen idő, valamint múlt idő 

használata. A tengerek, tengerpartok jellegzetes növényeinek, állatainak megnevezése, 

tulajdonságainak, jellemzőinek leírása alapszókincs. A tengerek, tengerpartok földrajzi 

elhelyezkedése, kontinensek, országok megnevezése. Kulturális vonatkozások a célnyelvi 

országokban.  
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Az élőlények rendszerezése 

A rendszerezés A rendszerezés elvei, a természetes rendszer. A legfontosabb rendszertani kategóriák. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: A rendszertan alapszókincse, egyszerű jelen és múlt 

idő. 

A sejtmagnélküliek és 

a sejtmagvas 

egysejtűek  

A baktériumok, a növényi és állati életmódot folytató egysejtűek általános jellemzői, 

egészségügyi és ökológiai jelentőségük. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: az egysejtű élőlények ismertebb formáinak 

megnevezése, alapvető szervek ismerete, egyszerű jelen idő 

A gombák  A gombák általános jellemzői, egészségügyi és ökológiai jelentőségük. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: a gombák ismertebb formáinak megnevezése, 

alapvető szervek ismerete, testfelépítése, egyszerű jelen idő 

A növények A növények általános jellemzői. Az alacsonyabb rendű növények: a moszatok, a zuzmók, a 

mohák, a harasztok. A nyitvatermők törzse. A zárvatermők törzse, ezen belül a kétszikűek és 

az egyszikűek osztályai. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: a növények ismertebb formáinak megnevezése, 

alapvető szervek ismerete, a különböző csoportosítási kategóriák megnevezése, növények 

összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű jelen idő 

Az állatok Az állatok általános jellemzői. Az alacsonyabb rendű állatok: a szivacsok, a csalánozók, a 

gyűrűsférgek, a puhatestűek, az ízeltlábúak jellemzői. A gerincesek törzse és ezen belül a 

halak, a kétéltűek, a hüllők, a madarak és az emlősök jellemzői. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: az állatok ismertebb formáinak megnevezése, 

alapvető szervek ismerete, a különböző csoportosítási kategóriák megnevezése, állatok 

összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű jelen idő 

A továbbhaladás feltételei 

Ismerjék az életközösségek legjellemzőbb, táplálékláncot alkotó fajainak nevét, külső felépítését, életmódját. 

Tudjanak egy-egy táplálékláncot összeállítani a különböző életközösségek megismert élőlényeiből. 

Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges ismertetőjegyeit. 

Mondjanak egy-két példát a különböző életközösségek élőlényeinek testfelépítése és környezete közötti összefüggésre. 

Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. 

Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen igényük annak megakadályozására. 

Ismerjenek példákat a különféle életközösségek károsításának módjára és annak megakadályozására. 

Ismerjék, hogyan kell az élőlényeket hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani. 

Legyenek képesek a megfigyeléseik, vizsgálódásaik során nyert tapasztalatok értelmezésére. 

Etika – 7. évfolyam a biológia tantárgyba integrálva 

Célok és feladatok 

A hetedik évfolyamon belépő, a biológia tantárgyba integrált modul az első félévben az emberi természet, a második 

félévben a társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon, hogy ötvözi a leíró embertudományokat (lélektan, 

szociológia) a normatív etikával.  Egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását, a világszemlélet és az 

erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, felkészít a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. 

Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

Fejlesztési követelmények 

Segíteni a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák, készségek kialakítását, az ember 

és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a humorérzék emberi értékként való kezelését. 

Megalapozza továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő magatartását, kulturált vitakészségét. 

Belépő tevékenységformák 

Beszélgetés (szabad asszociációk, vélemények felszínre hozása és ütköztetése, hipotézisek bizonyítása és cáfolata, 

szövegek megbeszélése és elemzése). 

A játék (szerepjáték, szociodráma). 

Kutatás (önmaguk, események, helyzetek megfigyelése és elemzése, megismerkedés és interjú szakemberekkel, adatok 

és tények összegyűjtése, rendezése és elemzése, kísérletek, írásos és szóbeli kutatási beszámolók készítése). 
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Kiegészíthetik bibliográfia készítése, a tanultak és feltártak vizuális megjelenítése, olvasmány- és eseménynapló 

vezetése, sajtófigyelés, élménybeszámoló készítése, a tanult témaköröket bemutató kiállítások rendezése, segítségre 

szorulók megismerése, és megsegítése, művészi alkotás létrehozása egyénileg vagy közösen. 

Témakörök Tartalmak 

Az emberi természet 

Az ember 

egyedfejlődése  

A születés előtti időszak és a születés. Életszakaszok: csecsemőkor, kisgyermekkor, 

kisiskoláskor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő, valamint a jövő idő 

használata. Főbb életszakaszok ismerete. A fejlődés fogalma. Szókincsbővítés. Önálló 

gondolatalkotás, kifejezés. 

Test és lélek  A test és a lélek egysége. Egészség, betegség, fogyatékosság, egészség és egészség.  

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. 

Betegségek, orvosi kezelés alapszókincse. Az egészség fogalma, jelentősége, az egyén 

felelőssége. A célnyelvi országok egészséggel és betegséggel kapcsolatos szokásrendszere. 

Pszichikus 

működésünk és 

mozgatóink  

Érzékelés és cselekvés. Ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek, értékelés. Megismerés, 

gondolkodás. Szükségleteink és érdekeink. Előítéleteink. Nyitottság, empátia és tolerancia. 

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt idő használata. Érzelmi 

fogalmak megismerése. A célnyelvi országok kultúrája, gondolkodásmódja. Szókincsbővítés- 

elvont fogalmak. 

Egyén és személy 

Kommunikáció, 

nyelv, gondolkodás  

Nyelv és kommunikáció.  

Intelligencia, okosság, bölcsesség.  

Megismerés és tudás.  

Képesség, tehetség.  

Problémamegoldás, tanulás. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Emberi szellem, 

emberi kiteljesedés  

Hit és tudás. Önmegvalósítás, önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Öröm és szenvedés. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Az ember mint 

értékelő  

és erkölcsi lény  

Értékek és normák. Az értékelés és nehézségei. Illendőség, helyesség, igazságosság. Jó és 

rossz. Szokások és erkölcsök. Választás és döntés. Szándék és tett. A lelkiismeret. Az erények. 

A helyes életvezetés alapelvei. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Társas kapcsolatok 

Társaink  Szülő és gyermek, testvérek, házastársak.  

Barátság.  

Munkatársak, diáktársak.  

etikai, nemzetiségi és nemzeti hovatartozás.  

Identitás, identitások 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Kapcsolatok  A kapcsolatok szimmetriája. Rokonszenv és ellenszenv Őszinteség és hazugság. Hűség. 

Előítéletesség és nyitottság. Alkalmazkodás és önállóság. Gyávaság és bátorság. Bizalom. 

Erőszak, jogos önvédelem. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Nemiség, szerelem, 

házasság  

Férfi és női szerepek. A nemi érettség. Szerelem és házasság. A házasság, mint szövetség, mint 

otthonteremtés, mint biológia, érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi szövetség, mint 

szeretetkapcsolat és életadás. Konfliktusok a házasságban és megoldásuk. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Az emberi társadalom  Egyén és közösség. Magánélet és közélet a társadalomban. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Munka, gazdaság, 

alkotás  

Fizikai és szellemi munka. A munka, mint szaktudás, az alkotás, mint jog és kötelesség. 

Megélhetés, gazdálkodás, jólét. Tulajdon. Vállalkozás. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Kultúra és művelődés  Társadalom, kultúra, vallás.  

Kultúra és civilizáció.  

Műveltség és képzettség. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 
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Életszínvonal, 

életmód  

és életminőség  

Jólét és jól-lét.  

Munkaidő, szabadidő, szórakozás.  

Otthonteremtés.  

Ünnep és ünneplés.  

Az élet értelme az értelmes élet. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Ember és természet  Beavatkozás, uralom, felelősség.  

Hit, világszemlélet, 

vallás  

Megismerés, hit, meggyőződés. Természetkép, világkép, világszemlélet. Istenhitek és vallások. 

A vallás, mint hit, ismeret, élmény, szertartás, rítus és közösség. A vallás, mint 

világmagyarázat. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

Egyéni és közösségi 

értékek  

A demokratikus állampolgárság értékei: a közjó, az egyén jogai, törvényesség, más kultúrák 

tisztelete, hagyománytisztelet, igazság, igazságosság, a polgári állam értékei. többség, 

kisebbség. 

Célnyelvi specialitások: nyelvtani szerkezetek gyakorlása, szókincs. 

A továbbhaladás feltételei 

Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és -feldolgozási képességek fejlődése. 

Életkorának megfelelő szinten legyen képes különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osztályozására, 

elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések levonására. 

Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kifejezni, mások 

megnyilatkozását legyen képes értelmezni. 

Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és kötelességekkel. Legyen 

képes erkölcsi értékeket felismerni, tudjon különbséget tenni a jó és rossz, az igaz és hamis, valamint a szép és a rút 

között. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés módjainak (a tanítás eredményességének) 

vizsgálata. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell 

elérniük. 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

 Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk, fogalmak, törvények, konvenciók, szabályok ismerete és 

reprodukálása. 

 Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, értekezés, átkódolás, transzformációs képességek. 

 Alkalmazás ismert vagy új szituációban. 

 Önálló véleményalkotás, értékelés: magasabb rendű műveletek - analízis, szintézis, értékelés-kreativitás. 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. A tanulók teljesítményének osztályzattal 

történő értékelése a tanulói ismeretek, tevékenységek, szóbeli, írásbeli értékelése alapján történhet: 

 Szóbeli, írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. 

 Témazáró dolgozatok. 

 Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli beszámoló egy-egy témakörben a megadott szakirodalom, önálló gyűjtés alapján. 

 Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szóbeli). 

 Szituációs játékok (történetek, népszokások eljátszása), vitaszituációk, kézműves tevékenységek stb. írásbeli, 

szóbeli értékelése. 

Az etika modul kifejezetten alkalmas az eddig tanult nyelvtani formák gyakorlására, gyakoroltatására, mert az itt 

feldolgozásra kerülő anyagok mindegyike a hétköznapi életben használatos. Így a szakszavak és kifejezések, fogalmak 

helyett lehetőség nyílik az eddig tanultak ismétlésére, gyakorlására. Ezen kívül az itt feldolgozásra kerülő témaköröket 

már érintőlegesen más tantárgyak kapcsán is megismerhették a tanulók. (célnyelv, civilizáció stb.) 
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8. évfolyam biológia 

Évi óraszám: 74 ( heti óraszám: 2 csoportbontásban ) 

Belépő tevékenységformák 

A tananyagban szereplő legfontosabb fogalmak értelmezése, szakszerű használata. 

Az emberi szervezet egészének és részeinek bemutatása, jellemzése. 

Az ember legfontosabb szöveteinek, szerveinek, szervrendszereinek felépítése és működése közötti kapcsolat 

felismerése. 

Az egyes szervek, szervrendszerek működésének értelmezése a szervezet egészének szempontjából. 

Önálló információgyűjtés és feldolgozás az emberi szervezet működéséről (könyvek, folyóiratok, elektronikus források 

stb.). 

Az ember életmódja és egészségi állapota, illetve az egészségi állapota és a környezet közti kapcsolat elemzése. 

Önálló tanulói kiselőadások tartása pl. a korszerű táplálkozásról, az egészségkárosító anyagokról, élvezeti szerekről, 

szenvedélybetegségekről. 

Az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok szervezetre gyakorolt fontosabb hatásainak megismerése. 

Az öröklődés és az egészség közötti kapcsolat megismerése, az öröklött kockázatok fogalmának megértése. 

Egyszerű élettani megfigyelések és vizsgálatok önálló elvégzése. 

A vizsgálatok eredményeinek, tapasztalatainak dokumentálása és értékelése. 

Témakör Tartalom 

Az emberi szervezet felépítése és működése 

Az emberi test 

szerveződése 

Szerveződési szintek: sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet. Az ember sejtjeinek 

közös jellemzői. A hámszövetek, a kötő- és támasztószövetek, az izomszövetek, valamint 

idegszövet felépítése és funkciója. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: a szerveződési szintek ismertebb formáinak 

megnevezése, alapvető szervek, szervrendszerek ismerete, a különböző csoportosítási 

kategóriák megnevezése, sejtek, szövetek összehasonlítása, különbségek elmondása, egyszerű 

jelen idő 

Az emberi bőr  A bőr szerkezetének és funkciójának összefüggései. A bőr sérülései, bőrápolás. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: A sejtek, szövetek összehasonlítása, különbségek 

elmondása, egyszerű jelen idő 

A mozgás  A csontok felépítése, kapcsolódása és funkciói. Az izmok részei, rögzülése és funkciói.  

A rendszeres mozgás fontossága, a mozgásszegény életmód következményei. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 

A táplálkozás  A táplálkozás szerveinek elhelyezkedése. A táplálkozás funkciója a szervezet fenntartásában.  

A bélcsatorna szerkezete és működése. A legfontosabb tápanyagok. A vitaminok.  

A táplálkozás higiénéje és az egészséges táplálkozás. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 

A légzés  A légzés szerveinek elhelyezkedése. A légzés funkciója a szervezet fenntartásában. A légutak, a 

tüdő szerkezete és működése, a hangadás. A légcsere és a gázcsere.  

A légzőszervekre ható környezeti ártalmak, a dohányzás káros hatásai. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 

A keringés  A keringés szerepe a szervezet fenntartásában. A keringési rendszer részei. A vér összetétele, 

vércsoportok. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése. Védekezés a kórokozók ellen. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 

A kiválasztás  A kiválasztó működés jelentősége. A kiválasztás szervei és ezek működése. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 
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A szaporo dás  A férfiak ivarszervei és ezek működése. A nők ivarszervei és ezek működése, az ivari ciklus. 

Az ember nemi élete, a fogamzásgátlás. A terhesség kialakulása és eseményei, a szülés. Az 

ivarszervek higiénéje, a nemi úton terjedő betegségek megelőzése. Az öröklődés és az egészség 

közötti kapcsolat, öröklött kockázat. 

Célnyelvi szókincs, nyelvtani szerkezet: sejtek, szövetek szervek összehasonlítása, 

különbségek elmondása, egyszerű és folyamatos jelen idő, múlt idő, present perfect 

Az ember 

egyedfejlődése  

Az embrionális fejlődés főbb jellemzői. A posztembrionális fejlődés főbb jellemzői.  

A fejlődési szakaszok főbb egészségügyi problémái. 

Idegi és hormonális 

szabályozás  

A szabályozó működés jelentősége a szervezet fenntartásában. A látás és a hallás szerveinek 

főbb jellemzői és működése; az íz és a szag érzékelése, a bőrérzékelés. Az idegrendszer 

tagolódása, akaratlagos és akarattól független működése. A lelki egészség. Az idegrendszer 

működését befolyásoló élvezeti és kábítószerek káros hatása, szenvedélybetegségek. 

Kockázatok és veszélyek felismerése és kivédése. A hormonrendszer főbb jellemzői. Néhány 

belső elválasztású mirigy és hormonja, valamint ezek hatása. 

A továbbhaladás feltételei 

Tudják felsorolni az egyes életműködések szervrendszereinek fő részeit és ismerjék ezek működésének lényegét. 

Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel kapcsolatos ismereteket tudjanak szerezni a népszerűsítő 

művekből, és tudásuknak megfelelő szinten legyenek képesek az információk kritikus értékelésére. 

Tudják az emberi életszakaszok főbb testi, lelki és viselkedésbeli jellemzőit felsorolni. 

Tudatosuljon bennük, hogy az ivarszervek nem azonos ütemben fejlődnek a többi szervrendszerrel, a korai szexuális 

élet ártalmas lehet. 

Értsék meg, hogy az egyes emberek egyedfejlődése különböző ütemű, ezért az azonos életkorúak között is lehetnek 

olyan jelentős fejlettségbeli különbségek, amelyek mégsem kórosak. Legyenek toleránsak a más ütemben fejlődő és 

fogyatékos emberekkel. 

Legyen igényük a tisztaságra és az egészséges életmódra. Értsék a betegségek megelőzésének fontosságát. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

Az ellenőrzés a tanítási-tanulási folyamat elengedhetetlen mozzanata. A tanár és a diák közötti kommunikációs 

folyamatban a visszajelzés tartalma győzi meg a tanárt addigi munkájának eredményéről vagy hiányosságairól, a 

visszajelzés vezérli a további munkát. Ezért a tanulók ismereteit, készségeinek, képességeinek fejlődését folyamatosan 

ellenőrizni kell. Az ellenőrzés módszerei kiterjednek az ismeretszerző tevékenységre, az ismeretek elsajátításának a 

mértékére és az alkalmazási készségre. A szóbeli feleltetés akkor hatékony, ha intellektuális tevékenységre készteti a 

tanulókat. Azok a jó tanári ellenőrző kérdések, amelyek megválaszolásakor az is kiderül, hogy a tanulóknak helyes 

képzetei alakultak-e ki, jól használják-e a biológiai szakkifejezéseket, értik-e az összefüggéseket. A szóbeli feleletek 

alapján szinte lehetetlen eldönteni, hogy a természettudományi megismerő tevékenység elsajátításában és 

alkalmazásában milyen szintre jutottak el a tanulók. Feltétlenül kell tehát adni olyan feladatokat is, mint például a 

tanulók számára ismeretlen élőlény leírása, vagy több ilyen élőlény összehasonlítása, csoportosítása. Az is teljes értékű 

felelet, ha egy egyszerű kísérletet sikerrel végeznek el. 

A szóbeli ellenőrzési módszerek többé-kevésbé szubjektívek. Nélkülözhetetlenek ezért a teljesítményértékelés 

objektívebb formái is. Fontos tudnunk, hogy az objektív teljesítményértékelés egyáltalán nem azonos az írásbeli 

feleltetéssel. Például a nyíltvégű kérdésekre készített fogalmazványok esetében sokszor igen nehéz eldönteni, hogy 

ismeretbeli, vagy fogalmazásbeli hiányosságból adódik-e a rossz válasz. Az országos mintán sztenderdizált 

feladatsorokból összeállított feladatlapok viszont objektív adatot szolgáltatnak a tanulók pillanatnyi tudásáról, de valós 

ismereteik megállapításához tesztek sorát kell alkalmazni. A tesztek azonban nem teszik fölöslegessé a tanulók szóbeli 

feleletét, a helyes képzetek kialakulását tükröző rajzos feladatokat és a vizsgálómódszerek gyakorlati alkalmazásában 

való jártasságot bizonyító tevékenységeket. 

Az ellenőrzésnek akkor van értelme, ha az együtt jár az értékeléssel. Az értékelés során a követelményekben rögzített 

“kell” értékeket viszonyítjuk a tanuló tényleges teljesítményéhez, a “van” értékhez. E két érték összehasonlításának 

eredménye az igazi visszajelzés a tanár számára. A tanulókat is minden esetben tájékoztatni kell erről az eredményről, 

de számukra ez a visszajelzés csak akkor iránymutató, ha ismerik a viszonyítási alapot, azaz a lehetőség szerint minél 

pontosabban tudják, hogy mit várunk el tőlük. 

A kerettantervben a követelményeket a Továbbhaladás feltételei című rész tartalmazza évfolyamokra lebontva. Az 

általános iskolai biológia tantárgy két évfolyamának ismeretanyaga nem épül egymásra, inkább a korábbi évfolyamok 

környezetismereti, illetve természetismereti anyagának biológiai, egészségtani részét szélesítik, bővítik. Az ismeretekre 

vonatkozó követelmények bővülése, mélyülése tehát csakis a környezetismeret és a természetismeret követelményeihez 

viszonyítva állapítható meg. A megismerő tevékenység fejlesztése is a korábbi évfolyamokban végzett ilyen irányú 

munka folytatása, de ebben a biológia két évfolyama - mivel ez tartalomtól jórészt független tevékenység - egymásra 

épített követelményeket tartalmazhat. Az általános iskola első hat évében a tanulók a természeti jelenségek és 

folyamatok felismerését, megfigyelését, a megfigyeltek elbeszélését, egyre pontosabb, részletesebb leírását gyakorolták. 
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Elkezdték a megfigyelt jelenségek és folyamatok összehasonlítását is. A biológia tantárgy 7. évfolyamában a 

tananyagban szereplő élőlények testi, életmódbeli jellemzőinek megismerésén túl e jellemzők összehasonlításán van a 

hangsúly (Legyenek képesek kiemelni és összehasonlítani a különböző tájakon élő növények és állatok lényeges 

ismertetőjegyeit.), mert a tananyag második részét képező rendszertani rész feldolgozásához, a rendszerező 

tevékenységhez az összehasonlító képesség elengedhetetlen. (Legyen gyakorlatuk abban, hogyan kell az élőlényeket 

hasonló tulajdonságaik alapján rendszerezni, csoportosítani.) A jelenségek, folyamatok okának megállapításához a 

megfigyelés, a leírás, az összehasonlítás és rendszerezés önmagában nem elegendő. A természettudományi kísérletek az 

oknyomozó vizsgálatok, ám ez a fajta tevékenység csak akkor eredményes, ha alkalmazója a megfigyelésben, a 

leírásban, az összehasonlításban és a rendszerezésben jártas. Ezért kerülhet ennek a fajta vizsgálómódszernek az 

elsajátítása csak az általános iskolai természettudományi tanulmányok végére, tárgyunk esetében a 8. osztályos 

tananyagba. (Legyenek képesek egyszerű élettani vizsgálatokat, kísérleteket elvégezni, a vizsgálat, kísérlet eredményeit 

a célnak megfelelő módon rögzíteni és értelmezni.) Az ismeretek alkalmazására vonatkozó követelmények is egymásra 

épülnek, míg a 7. évfolyamban csak a tananyagból megismert optimálistól való eltérés felismerése a követelmény, a 8.-

ban az információk kritikai feldolgozása is az. (7. évfolyamban: Legyenek tisztában azzal, hogy a természetes 

életközösségek védelme az egész földi élet számára létfontosságú. Észleljék, ha környezetük állapota romlik, és legyen 

igényük annak megakadályozására. 8. évfolyamban: Legyenek jártasak abban, hogy testükkel, életműködésükkel 

kapcsolatos ismereteiket meg tudják szerezni a népszerűsítő művekből, és az ismereteiknek megfelelő szinten legyenek 

képesek az így szerzett információk kritikus értékelésére.) 

A kerettantervi követelményeket vagy a téma végére, vagy a tanév végére kell a tanulóknak teljesíteniük. A 

követelmények részletes kidolgozása a helyi tantervek, majd annak alapján a helyi tanmenetek készítőinek feladata. 

Célnyelvi specialitásként meg kell győződni, mint szóbeli, mint pedig az írásbeli értékeléskor arról, hogy az esetleges 

hiányok, vagy rosszul értelmezések nem nyelvi okokból adódnak. Fontos pontosítani a tanulók szakkifejezéseit, mint 

pedig megfogalmazás módjukat.  

A nyelvtani elemek pontos használatát itt is gyakorolni, gyakoroltatni kell. Plusz feladatként a szakmai szókincs 

megismertetése és elmélyítése jelentkezik. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az anyanyelven történő feleléshez képest több 

idő re és gyakorlásra van szükség addig, még a célnyelven is összefüggő feleletet lehet elvárni a tanulóktól. Hasznos az 

új anyagot segítő, rendszerező kérdések megbeszélése. 
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Ének-zene 1.-2. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene 

örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás a beleélés-átélés és a közvetlen cselekvés által színesíti a 

fantáziát, formálja az ízlést, és a közös kulturális élmény fogékonnyá teszi a gyermekeket más emberek, közösségek és 

kultúrák befogadására. Ezt az érzelmi többletet használjuk ki 1. és 2. osztályban, a tantárgy angol nyelven történő 

oktatásában. A zene és az azt kísérő mozgások, játékok kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermekek angol 

nyelvismeretének megalapozásához, fejlődéséhez. Célunk és feladatunk, hogy a tantárgy tanulása során elsajátított 

angol nyelvű ismereteket-szavakat, kifejezéseket-a gyerekek képesek legyenek tudatosan használni. Az ének-zene 

idegen nyelven való tanítása 1. és 2. osztályban a sokrétű mozgásos tevékenységek révén nagymértékben hozzájárul a 

természetes nyelvelsajátításhoz. 

A zene megszerettetéséhez a zeneművek élményt nyújtó megismerésén át vezet az út. Ehhez nélkülözhetetlen a 

felszabadult alkotó légkör, a közös éneklés és zenehallgatás örömteli megélése, a játékosság, a zenei élményt gátló 

feszültségek feloldása, a jó iskolai környezet, valamint a tanulók pozitív viszonya tanítójukhoz, zenetanárukhoz. A 

sokszínű, igényes és céltudatos zenei élmények alakítják az éneklés, az aktív muzsikálás igényét és a zenehallgatási 

szokásokat. 

Az énekhang minden gyermek veleszületett „hangszere”. Ezért az énekes tevékenységek a zenei foglalkozások alapját 

képezik. 

Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása és az ismeretszerzés tapasztalati alapja. A mozgással, tánccal, játékkal 

egybekötött csoportos éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás mással alig pótolható 

lehetőségét kínálja. 

A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások nyomán gyorsan és 

látványosan halad, segíti az esztétikus, jól koordinált mozgás, a szép testtartás, a jó légzés, a jó fizikai állóképesség 

kialakítását, illetve erősödését. 

Az éneklési kultúra megalapozása, a szöveg tartalmának megfelelő érzelmek, karakterek zenei kifejezése az előadói 

készséget gazdagítja. 

A néphagyománynak, népszokásoknak, a szűkebb zenei környezet kultúrájának fontos szerepe van a zene 

megszerettetésében, a zenei anyanyelv megismerésében. 

A zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei 

improvizáció feltételét. A jó hallás meghatározó a gyerekek nyelvtanulásában. A zenei hallásfejlesztésével az idegen 

nyelv tanulását is segítjük. A gyermekek csoport előtti éneklése, előadása módot ad az egyéni készségek 

kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú gyermekek fejlesztésére. 

A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást, és kedvet ébreszthet a rendszeres hangszertanuláshoz. 

A zenehallgatás az auditív befogadókészség fejlesztésének eszköze és a gyermeki élményvilág fontos része. 

Fejlesztési követelmények 

Éneklés 

Az énekhangra épülő tanítás első lépése a kifejező „saját hangszer” megformálása, vagyis az éneklési készség 

fejlesztése és az éneklési kultúra kialakítása. Fejlesztési követelménye a dalok élményből kiinduló,a szövegtartalmat 

kifejező megszólaltatása, a csoport egységes, szép közös éneklése helyes légzéssel, értelmes szövegkiejtéssel, helyes 

artikulációval, pontos dalkezdéssel és zárással, 1. és 2. évfolyamon célnyelven is. Énekes játékok, táncos dallamok 

előadása mozgással, jó ritmusban, a dalok hangulatának megfelelően angolul is. Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel 

emlékezetből és kottából. Könnyű kétszólamú művek éneklése. 

Improvizáció 

A kreativitás és a fantázia fejlesztése az önkifejezés sajátos formáinak megtapasztalása, kipróbálása a megismert zenei 

kifejező eszközök felhasználásával. A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés összekapcsolása. 

Zeneértés 

A zeneértő és –érző képesség fejlesztésének eredményeképpen a többször meghallgatott zeneművek felismerése, 

megnevezése, az emberi hangfajták, hangszerek hangszínének megkülönböztetése, a zenei karakterek különbségének, 

kifejező erejének felfedezése. A zenehallgatás élményének megtapasztalása. Néhány hangfajta, hangszín, zenei karakter 

és hangszer megnevezése célnyelven. 
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Zenei hallás és kottaismeret 

A zenei hallás fejlesztése a dallamhallás, a ritmusérzék, a tempó-és dinamikaérzék kialakítására irányul tanult dalokon. 

A hangszínhallás fejlesztése tegye képessé a gyerekeket hangszerek és énekkari szólamok felismerésére. A belső hallás 

megalapozása, a zenei memória fejlesztése, a zenei élmény szóbeli, vizuális és mozgásos megfogalmazása a fejlesztő 

tevékenységrendszer fontos eleme. 

A zenei olvasás-írás alapjainak elsajátítása ebben az életkori szakaszban: a tanult dallami és ritmikai elemek 

felismerésére irányul betűkottáról és kottaképről; ismert dalok szolmizált olvasására és felismerésére kottaképről, 

kézjelről; valamint a megismert szolmizált hangok éneklésére dalokban, motívumokban, írására a tanult dó-helyekkel. 

1. évfolyam 

Éves óraszám:  37 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

Témakörök: 

 Éneklés 

 Improvizáció 

 Zenehallgatás 

 Zenei hallás és kottaismeret 

Éneklés 

 Angol és magyar dalok, mondókák mozgással egybekötött, csoportos előadása célnyelven is 

 Éneklés szöveggel emlékezetből célnyelven is tanári irányítással 

 Pontos, érthető szövegejtés 

 Ismert dallami fordulatok kézjeles éneklése a tanító irányításával 

 Dalok, mondókák ritmusának hangoztatása 

 Megfelelő tempóválasztás, tempótartás 

 Helyes testtartás, levegővétel alkalmazása 

 Megadott hangmagasság (kezdőhang) felismerése, átvétele 

Tartalom:  

 kis hangterjedelmű angol és magyar dalok  

 párválasztós mondókák 

 gyermekjátékok, kiszámolók 

 ünnepkörök dalai (mikulás, karácsony, Anyák napja) 

Improvizáció 

 Énekes párbeszéd – visszhangjáték (névéneklés) 

 Improvizált mozgások dalokhoz, ritmushoz 

Tartalom:  

 tanult mondókák, énekes játékok 

 tanult dallami elemek 

Zenehallgatás 

 Különféle hangfajták megfigyelése 

 Dinamikai ellentétpárok (halk-hangos), alapvető tempókülönbségek (gyors-lassú) összehasonlítása, megnevezése 

célnyelven is 

 Egy-két perces zenei bemutatás (ismert gyermekdal feldolgozásának) figyelemmel kísérése 

 Zenei karakterek hallás utáni megfigyelése, néhány karakter megnevezése angolul is (öreg-fiatal, vidám-szomorú) 

Tartalom: 

 tárgyi, környezeti zajok, zörejek 

 énekes anyaghoz kapcsolódó vokális és hangszeres feldolgozások 

 karakterdarabok 
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Zenei hallás és kottaismeret  

 Hangszínhallás fejlesztése: 

 emberi hangok hallás utáni megkülönböztetése (gyermek-női-férfi), megnevezése angolul is 

 hangszerek hangjának felismerése (ritmushangszerek, metallofon, furulya, zongora), megnevezése angolul is 

 Tempóval és dinamikával kapcsolatos megfigyelések 

 Az egyenletes lüktetés érzékelése 

 Tapasztalatok a motívum- és ütemsúlyról 

 A kettes ütem megfigyelése 

 Elemi ritmusértékek (negyed- és szünetjelek, páros nyolcad), ütemvonal,záróvonal megismerése célnyelven is 

 Pentaton dallamelemek, szolmizációs szótagok (szó-mi, lá-szó-mi) megismerése 

 Tájékozódás a vonalrendszerben, a tanult pentaton dallamelemek körében a hang, kézjel, betűkotta, hangjegy 

kapcsolatának megerősítése 

 Hangok lejegyzése a vonalrendszerben a tanító útmutatása szerint 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó lá alaphanghoz viszonyított értelmezéssel) 

Ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzés és a szóbeli értékelés a tanév során folyamatos. A pozitív elbírálást alkalmazzuk. Célunk az, hogy a 

kisgyermek örömmel vegyen részt a közös játékban, szívesen énekeljen, nyitottá váljon a befogadásra. Az órai egyéni 

és közösségi teljesítményeket pontozással, dicsérő kártyákkal is értékeljük. Az órán megszerzett ismereteket 

negyedévente írásban, szövegesen értékeljük.  

A továbbhaladás feltételei 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz feltételt, az első és második évfolyamot 

egy fejlesztési szakasznak tekinti. 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 

Éneklés: 

A tanuló 

 tudjon négy –öt mondókát, dalt önállóan vagy tanári segítséggel előadni angolul is 

 törekedjen a pontos, érthető szövegejtésre angolul is 

 törekedjen a csoportmunkában aktív részvételre, a meghatározott magatartásformák betartására 

Zenehallgatás: 

 ismerje a közös zenehallgatás szabályait, feltételeit 

 tudja használni a ritmushangszereket, nevezze meg a tanult hangszereket angolul is 

 legyen képes a zenei élmények megjelenítésére szóban, mozgással, vizuálisan 

 Improvizáció: 

 ismerje a játékos készségfejlesztés szabályait, aktívan vegyen részt benne 

Zenei ismeretek. 

 ismerje fel az elemi ritmusértékek jelét, nevét angolul is, írásukat a vonalrendszerben 

 törekedjen a pontos és szabályos kottakép kialakítására 

 legyen képes egy adott ritmusmotívumot egyenletes metrumban tapssal megszólaltatni 
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2. évfolyam 

Éves óraszám:  37 óra 

Heti óraszám:  1 óra 

Témakörök 

Éneklés 

Improvizáció 

Zenehallgatás 

Zenei hallás és kottaismeret 

Belépő tevékenységek 

Éneklés 

 Angol és magyar dalok, mondókák mozgással egybekötött csoportos és önálló előadása 

 Kifejező éneklés szöveggel, emlékezetből célnyelven is 

 Egy angol népszokás dramatizálás előadása angolul 

 Ritmusfelelgetős 

 Ritmuskánonok megszólaltatása csoportos osztásban 

 Zenei hangsúlyok kifejezése az énekes előadásban 

 Dallamok éneklése, tanulása kézjelről 

Tartalom: - gyermekjátékdalok, mondókák 

       - ünnepkörök dalai (húsvét) 

       - műdalok (az életkornak megfelelően válogatva) 

       - halloween 

Improvizáció 

 Ritmusfelelgetős rögtönzések két motívum terjedelemben 

 Ritmusosztinátó szerkesztése és előadása 

 Irányított improvizáció a zenei kérdés-felelet arányára 

 Ritmuskíséret rögtönzése 

Tartalom:  - dallammodellként angol, magyar gyermekdalok 

 - olvasógyakorlatok 

Zenehallgatás 

 Vonós és rézfúvós együttesek felismerése hangzásuk alapján 

 A hegedű, fuvola, fagott hangszínének megkülönböztetése, a hangszerek megnevezése angolul is 

 A vokális és zenekari hangzás megkülönböztetése 

 Különböző karakterek, hangmagasságok hallás utáni megfigyelése, megnevezésük angolul is 

 Brit népek népzenei felvételeinek hallás utáni felismerése 

Tartalom:  - ünnepkörökhöz tartozó, életkorhoz igazodó szemelvények (vokális, hangszeres) 

 - brit népzenei felvételek, gyermekdalok feldolgozásokban 

 - gyermekdalok feldolgozásokban 

Zenei hallás és kottaismeret 

 Félértékű ritmus és szünetjel és az ismétlőjel megismerése célnyelven is 

 Egyszerű ritmusfelelgetős/osztinátó, ritmuskánon; ritmushangszerek használatával egybekötött ritmusgyakorlatok 

 Pentaton dallamhangok (ré, dó, lá) megismerése (kézjel, betűkotta, hangjegy) 

 A tanult hangkészlet elhelyezése a vonalrendszerben, a pótvonal, az ismétlőjel alkalmazása, megismerése angolul is 

 Olvasógyakorlatok 

 Pentaton fordulatok (dó vagy alsó hanghoz viszonyított értelmezéssel) 

 Lá- és dó-pentaton, átmenő fá- és ti- hangkészletű dallamok 

 A zenehallgatás tapasztalataira épülő hallási megfigyelések 
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Ellenőrzés, értékelés 

Az ellenőrzés és a szóbeli értékelés a tanév során folyamatos. Az első évfolyamhoz hasonlóan az egyéni és közösségi 

teljesítményeket pontozással, dicsérő kártyákkal is értékeljük. Minősítjük az angol dalok, mondókák kifejező előadását, 

ritmizálását, a 2/4-es ütemfajta felismerését az angol nyelvű dalokban, mondókákban.  Az órán megszerzett ismereteket 

félévente írásban, szövegesen értékeljük. 

A továbbhaladás feltételei 

Éneklés: 

5 magyar mondóka és népdal, 10 angol mondóka és gyermekdal előadása önállóan vagy kis tanári segítséggel  

gyermekdalokhoz tartozó mozgásos játékok ismerete 

tanult angol népszokás (halloween) ismerete 

kifejező éneklés 

egyenletes lüktetéshez alkalmazkodó éneklés, járás 

együttműködés csoportos éneklésben, játékban 

dallammotívumok csoportos éneklése szolmizációs kézjelről 

Zenehallgatás: 

vokális és hangszeres hangszínek felismerése, megnevezése angolul is 

vonós és fúvós hangszerek hangszínének megkülönböztetése egymástól 

a hegedű, fuvola, fagott megnevezése angolul is 

Improvizáció: 

saját név megjelenítése (ritmikai és dallami) 

Zenei hallás és kottaismeret: 

a tanult ritmusértékek (negyed, negyed szünet, páros nyolcad, félérték és szünetjele) felismerése és megszólaltatása 

kottaképről 

a vonalrendszer ismerete 

tudjon dalritmust és a már tanult pentaton relációkat olvasni és kottába írni tanári irányítással 

A következő tanévi fejlesztés alapjai 

Éneklés: 

A tanuló 

tudjon 5-8 angol és magyar mondókát, gyermekdalt és népdalt önállóan vagy tanári segítséggel előadni 
törekedjen a dalok intonációs biztonsággal való előadására 

legyen aktív a csoportmunkában 

Zenehallgatás: 

ismerjen fel a tanult hangszerek közül néhányat a hangszínükről, nevezze meg őket angolul 

próbálja meg kifejezni a zenei élményeit szóban, mozgással, vizuálisan 

Improvizáció: 

aktívan vegyen részt a játékos készségfejlesztő gyakorlatokban 

tudja két motívum terjedelmű ritmuskígyó, felelgető tartalmát színesíteni 

Zenei hallás és kottaismeret 

ismerje fel és hangoztassa a tanult ritmusértékeket, dallamhangokat önállóan vagy tanári segítséggel 

próbálja meg adott dó hellyel elhelyezni a vonalrendszerben a tanult dallamokat 

törekedjen a pontos, szabályos kottakép kialakítására 

 



SÁIK székhelyintézmény Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 

Helyi tanterv 5-8. évfolyam  Rajz és vizuális kultúra 

62 

Rajz és vizuális kultúra 5-8. évfolyam 

Alapelvek, célok 

A vizuális kultúra, mint műveltségi részterület alapja a nemzeti és az egyetemes emberi kultúra, valamint mindennapi 

életünk, tervezett-alakított környezetünk és a természet esztétikai jelentésekkel is bíró tartománya. E tág kultúra-

értelmezésből következően sokféle lehetőség adódik a tanulók sajátos megismerési módjainak, tevékenységeinek 

érvényesüléséhez. 

E területek közös jellemzője értékközvetítő és értékőrző mivoltuk, továbbá az, hogy aktív befogadásra, sőt alkotásra is 

késztetnek. A vizuális kultúra tehát egyaránt fejleszti a megismerés, a befogadás, a teremtés és a létrehozás képességeit, 

valamint a művészettel való élés képességeit. 

A Rajz és vizuális kultúra tantárgy a Művészetek műveltségi terület egy szelete - az Ének-zene, a Tánc és dráma, a 

Mozgóképkultúra és médiaismeret részterületekkel szerves egységet alkot. Mindezek - mai művészetfelfogásunk szerint 

- önálló művészeti ágazatok. Bár számos rokon vonással rendelkeznek, kialakulásuk, kifejezésmódjuk és az adott 

korban betöltött szerepük szempontjából igen különbözőek. A nevelésben betöltött szerepükkel egymás hatását viszont 

erősítik, mivel mindegyik célja, hogy a művészetekről, mint az alkotás, a megismerés, a kommunikáció összetett 

formáiról olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket nyújtson, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb 

képességek fejlesztéséhez, a harmonikus személyiség kialakulásához.  

A Rajz és vizuális kultúra tantárgynak célja - a sajátos kifejezési eszközeivel kapcsolatos ismeretszerzés és 

képességfejlesztés mellett - a kultúra köznapi jelenségeinek feldolgozása, a legfontosabb kommunikációs módok 

tanulmányozása. Ily módon az órai tevékenységek kapcsolódhatnak művészi alkotásokhoz és a mindennapi élet 

megnyilvánulásaihoz egyaránt. 

A gyakorlati tevékenységek, feladatok által az ismeretek élményszerűvé, a tanulók sajátjává válnak, segítik a mélyebb 

megismerést és fejlesztik a kreativitást. Céljuk a képességek fejlesztése, a szellemi, lelki tulajdonságok gyarapítása, az 

esztétikai fogékonyság, a fantázia, az érzékenység fokozása. A művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés 

érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 

E tantárgy tanítása mással nem helyettesíthető módon járul hozzá a nemzeti és az európai azonosságtudat 

kialakításához, a kultúra hagyományos és mai értékeinek megismertetéséhez, közös élményanyaggal szolgálva az 

összetartozás érzésének erősítését. A művészeti örökség és a belőle kibontakozó kortárs művészetek megismertetésével 

a művészeti nevelés segítséget nyújt a fiataloknak, hogy saját koruk kultúrájában jobban eligazodjanak, felismerjék és 

becsüljék a ma születő értékeket is. 

A nemzeti és az európai kultúra mellett a más kultúrák értékeivel való megismerkedés nyitottságukat fokozza, felkelti 

és fejleszti az új iránti kíváncsiságukat, toleranciájukat. 

A művészeti nevelés hatékonyságát fokozhatja, ha a tanulók mindezt a célnyelven sajátítják el, hiszen a tanult 

ismereteiket a későbbiek során nyelvi nehézségek nélkül tudják bővíteni, eredetiben juthatnak hozzá a megfelelő 

szakirodalomhoz, valamint képesekké válnak saját gondolataikat is megfogalmazni az adott idegen nyelven. 

A tantárgy célnyelvű oktatásából adódó feladatok 

 Fejlesszük kiemelten beszéd- és hallásértési készségüket életkoruknak és gondolkodási szintjüknek megfelelően. 

Emeljük készségszintre az idegen nyelv jellegzetes hangjainak képzését, mondatdallamának, ritmusának és 

hangsúlyozásának helyes használatát. 

 Ösztönözzük a tanulókat, hogy a rajzórákon  a célnyelven kommunikáljanak. Alakítsunk ki olyan légkört az 

órákon, hogy életkori sajátosságuknak megfelelő nyelvi szinten tudjanak véleményt nyilvánítani, az idegen nyelven 

való kommunikáció természetes legyen számukra.   

 Jelentsen számukra örömet az idegen nyelvű kommunikáció, információszerzés. 

 A tantárgy adta sajátos lehetőségeket felhasználva bővítsük a világról alkotott elképzelésüket, alakítsuk ki bennük 

az Európához tartozás érzését. Ismertessük velük azt a tényt, hogy ma már Európában alapkövetelmény egy idegen 

nyelv kommunikációképes ismerete. 

 Hangsúlyozzuk, hogy egy idegen nyelv tudása eszköze lehet újabb ismeretek szerzésének. 

 Célunk, hogy a tanulók a más műveltségi területeken szerzett készségeket és ismereteket alkalmazzák idegen 

nyelven, valamint az idegen nyelvi órákon szerzett ismereteiket más tantárgyak tanulása során. 

 Fejlesszük önbizalmukat az idegen nyelvű kommunikáció terén, s ehhez biztosítsunk számukra olyan 

lehetőségeket, hogy a célnyelvet minél sokoldalúbb módon használhassák (pl. kiselőadás, gyűjtőmunka egy 

művészeti korról, egy műalkotás bemutatása stb.) és ezeken keresztül személyiségükben is gazdagodjanak.  

 A tanulók projektmunkája, amelyet vizuális eszközök felhasználásával önállóan, párban vagy csoportban 

készítenek, juttassa kifejezésre elképzeléseiket, kreativitásukat.  

 A művészetek, műveltségi területek alapja a nemzeti és az egyetemes kultúra is. Saját hazánk hagyományairól és 

kiemelkedő alkotásairól is tudniuk kell a tanulóknak ahhoz, hogy azt másokkal is megismertethessék. A vizuális 

kultúra oktatásának egyaránt részét képezi tehát hazánk és a célországok  

 (Nagy Britannia, Amerikai Egyesült Államok, stb.) képzőművészetének alaposabb megismerése is. 
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 Más országok kultúrájába, művészetébe való betekintés során tudatosítsuk, hogy ezen értékek megismerésével és 

megbecsülésével, azokat a saját kultúrájukkal összehasonlítva, a magyar kultúrát is tágabb összefüggéseiben 

láthatják. Alakítsuk ki bennük más népek és etnikumok, társadalmi csoportok elfogadását, tolerálását, és hívjuk fel 

figyelmüket a hasonlóságokra és különbségekre. 

 A magyar televízió és a nálunk forgalomba kerülő filmek, valamint a műholdas csatornák által közvetített adások 

szintén kitekintési lehetőséget adnak az adott kulturális területre, szinte észrevétlenül rengeteg információt 

szolgáltatnak a célnyelvű országokról, azok képzőművészeti és művészettörténeti vonatkozásairól. 

 A célnyelvi országban tett látogatás során az adott ország leghíresebb művészettörténeti emlékeinek bemutatásával 

az elméletben tanultak megismertetése a valóságban (pl. Stonehenge, St Paul’s Székesegyház stb.) 

 Nyolcadik osztály végére a tanulók középszintű nyelvtudásához (szak-szókincs és sajátos nyelvi kifejezések) a 

Rajz és vizuális kultúra tantárgy is járuljon hozzá a maga eszközeivel. 

A fejlesztési feladatok szerkezete 

Vizuális kultúra 

1. Megismerő-, befogadóképességek 

1.1 Közvetlen tapasztalás útján szerzett élmények feldolgozási képessége - motoros készségek  

1.2 Ismeretszerzési képességek - tanulási képességek - térbeli tájékozódás 

1.3 Kommunikációs képességek  

2. Kreativitás 

2.1 Alkotóképességek 

2.2 Problémamegoldó képesség 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

 Megfigyelés  

 Ismeretszerzés  

 Kommunikáció  

 Értelmezés, elemzés, tolerancia  

 Kritikai gondolkodás, problémaérzékenység  

 Önismeret, együttműködés, választás, tolerancia, alkotásra való beállítódás 

A tudatosítást irányító fontosabb kérdések 

Vizuális kultúra 

A Vizuális kultúra tanításának célja hozzásegíteni a tanulókat a sajátos képi közlések, vizuális művészeti alkotások 

mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. Célja továbbá azoknak a képességeknek, készségeknek a fejlesztése, ismereteknek 

az átadása, amelyek a vizuális kommunikáció magasabb szintű műveléséhez, a látható világ használatához, 

alakításához, a kreativitás fejlesztéséhez szükségesek. A műveltségterület nem csupán a hagyományos képző- és 

iparművészettel foglalkozik, hanem magába foglalja a vizuális jelenségek, a vizuális közlések köznapi formáit is. 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 fejlesztésére 

alkalmasak, fokozott lehetőség nyílik a differenciálásra. A vizuális kultúra megfelelő szintű tanítása meghatározó 

ismeretszerzési és feldolgozási eszközt biztosít a többi műveltségi terület oktatásához, és hatással van azok 

elsajátításának színvonalára is. 

1. Fejlesztési feladatok1. Megismerő-, befogadóképességek 

1.1 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; a közvetlen tapasztalatszerzés, az anyagokkal való érintkezés, az érzékelés 

érzékenységének fokozása. Tudatosítani az érzékelés különböző formáinak (látás, tapintás, hallás, kinetikus stb.) 

kapcsolatát. Kialakítani a látványok élvezetének képességét. A "kéz intelligenciájának" működtetése, a manuális 

készség életkornak megfelelő módon történő fejlesztése. 
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5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján, a 

célirányos figyelem fejlesztése céljából 

Érzékelhető tulajdonságok alapján az azonosságok és 

különbözőségek tudatosítása. 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése szabadkézi 

rajzban. 

Ismert útvonal rajzának elkészítése. 

Mozgásélmények megjelenítése. 

Időbeli folyamatok, változások megfigyelése, ábrázolása. 

Egyszerű kéziszerszámok használata. 

Különböző festő technikák kipróbálása. 

Látványok, jelenségek kapcsán a célirányos megfigyelés 

szempontjainak önálló kiválasztása 

Tájékozódás ismeretlen városi környezetben. 

Tájékozódás térkép segítségével. 

Látvány képi, szobrászi eszközökkel történő 

megjelenítése. 

Formák helyes arányviszonyainak elemzése, megítélése. 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. 

A kifejezés, közlés különböző rajzi technikáinak 

használata. 

Kézműves technikák munkafolyamatainak kipróbálása. 

1.2 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.  

A képességek fejlesztése mindvégig három fő képzési területen folyik: a képzőművészet mellett a vizuális 

kommunikáció köznapi formái, valamint a tárgy- és környezetkultúra műveltségtartalmai képezik a megismerés alapját, 

illetve a készség és képességfejlesztés "gyakorló terepeit". Mivel ezek a területek számos ponton szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz, illetve gyakran átfedik egymást, lehetséges és kívánatos, hogy az órai tevékenységek során 

komplex feladatokban, projektekben szerves egészként jelenjenek meg. 

 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Különböző mozgások vizuális rögzítése, síkbeli, térbeli 

megjelenítése. 

Ismerkedés műalkotásokkal. 

Elemző beszélgetés műalkotásokról. 

Tárgyakkal, jelenségekkel, műalkotásokkal kapcsolatos 

információk gyűjtése. 

A közvetlen környezetben található tárgyakon a forma és 

rendeltetés kapcsolatának elemzése. 

Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával 

kapcsolatban. 

Rajzos és írásos válasz szóbeli vagy írásbeli kérdésekre. 

Képek, látványok, események leírása, leírás alapján kép 

készítése. 

Ismerkedés egyszerű kifejező és tárgykészítő 

technikákkal 

Ábra alapján téri helyzet rekonstruálása. 

Megfigyelt és elképzelt térbeli helyzetek pontos 

ábrázolása. 

Tárgyak, jelenségek megadott szempontok alapján történő 

rajzos felmérése, elemzése, értelmezése. 

Szabadkézi rajzvázlatok készítése. 

Időbeni folyamatok képi tagolása, értelmezhető 

megjelenítése. 

Reklámok képi eszközeinek elemzése. 

Műelemzés a formai jegyek alapján. 

A művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. 

A tanári előadás önálló jegyzetelése. 

1.3 Kommunikációs képességek  

A fejlesztés célja a művészi és a köznapi vizuális közlések értelmezésének segítése, a kifejezés árnyaltságának 

fokozása. A vizuális "nyelv" alapelemeinek (pont, vonal, folt, forma, tónus, szín, forma stb.) tudatos alkalmazása a 

közlő, kifejező szándékú alkotásokban.  

 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok 

értelmezése, alkotó használata. 

Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A sík- és térbeli kifejezés, közlés vizuális nyelvi elemek 

(vonal, sík, forma, szín) korosztályi szintű használata 

különböző célú kompozíciókban. 

Nem vizuális természetű információk 

(például a népesség összetétele vagy családfa) érzékletes, 

képi megfogalmazása diagramokban, grafikonokon. 

Látványok, képek jellemzése, elemzése rajzban, szóban és 

írásban. 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak 

csoportosítása. 
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2. Kreativitás 

2.1 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 alkotó tevékenység megszerettetése, 

ezáltal a motiváció fokozása, egy szélesebb értelemben vett alkotómagatartás kialakítása, egyúttal pedig segíteni a 

művészeti alkotások mélyebb megértését, a katartikus hatású művek átélését. A vizuális alkotó tevékenység, amely a 

képességek széles spektrumát fejleszti, korosztályonként más-más műfajban és technikákkal történik. 

 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Egyszerű tárgy létrehozása. 

Szabad asszociációs játékok. 

Hang és kép együttes alkalmazása árnyjátékokban. 

Reflektálás irodalmi, zenei, filmes élményekre saját 

kifejező szándékú alkotásokban. 

Tervvázlatok készítése. 

Tárgytervezői feladatoknál természeti "előképek" 

alkalmazása. 

Felületek dekoratív kialakítása. 

A gyakorlati feladatokban saját elképzelések 

megvalósítása. 

Egy tárgy más funkcióra történő átalakítása. 

Gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezése a művészet 

képi, plasztikai műfajaiból tanult kifejezőeszközök, 

módszerek, technikák alkalmazásával. 

2.2 Problémamegoldó képesség 

A spirális felépítésnek megfelelően a feladatok fokozottan önálló megoldása bizonyos rutinok, készségek kialakításával 

kezdődik, és egyre önállóbban végzett tevékenységeken keresztül jut el a projektfeladatok önálló megoldásáig. 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

A gyakorlati feladatok fokozottan önálló előkészítése, 

megoldása.  

Rögtönzött eszközök készítése. 

Gazdaságos anyaghasználat gyakorlása 

Adott probléma kapcsán önálló kérdések 

megfogalmazása. 

A felmerülő első elképzelések, ötletek alapján vázlatok 

készítése. 

A megfelelő megoldás kiválasztása, megvalósítása. 

Máshol látott formai, technikai megoldások adekvát 

alkalmazása saját, kifejező szándékú alkotásokban. 

3. Önismeret, önértékelés, önszabályozás 

A vizuális nevelés gyakorlati tevékenységeinek szinte mindegyike eredeti céljától függetlenül is - személyiségfejlesztő 

hatású. Motiváló hatásuk mellett segítik az érzelmi gazdagodást, az empátia, az intuíció fejlesztését, az önálló ízlés, 

belső igényesség kialakulását. Az önreflexió, az önismeret kialakulása révén a céltudatos önszabályozást. 

5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

Személyes preferenciák tudatosítása. 

Saját képességek számbavétele. 

Saját és mások munkájának összehasonlítása. 

Páros munkák 

Saját és mások alkotásának értékelése. 

Saját értékek számbavétele 

Önkritika. 

Együttműködés csoportmunkában. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A Mozgóképkultúra és médiaismeret a mozgóképi szövegértés fejlesztését és a média társadalmi szerepének, valamint 

működésmódjának a feltárását célozza. Ez az audiovizuális írás-, olvasástudás alapjainak az elsajátítását és a kritikai 

médiatudatosság fejlesztését jelenti. A médianevelés olyan képesség- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, amely 

szükséges ahhoz, hogy az állampolgárok az információrobbanás és a modern piacgazdaság korában ténylegesen 

tudjanak tájékozódni és választani. Mivel a média erősen meghatározza, hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól, s 

hatása vetekszik a hagyományos szocializáció ágenseivel - a családéval és az iskoláéval -, a mozgókép- és médiaoktatás 

a demokráciára nevelésnek és olyan értékek elsajátításának az iskolája, mint a másság elfogadása, a kritikai 

gondolkodás vagy a tudatos választás képességének a fejlesztése. A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során a 

tanulók felkészültséget szereznek a különböző médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd 

kialakítására, és olyan módszereket sajátítanak el, amelyek segítik őket abban, hogy nyitott szemlélettel használják a 

hagyományos és az új médiumokat. 
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Fejlesztési feladatok 

8. évfolyam 

Megfigyelés A közönség médiafogyasztási szokásainak tanulmányozása megadott szempontok alapján, 

az eredmények lejegyzése. 

Az emberek viselkedésének megfigyelése a valóságban és a filmeken, illetve a televíziós 

műsorokban megadott, majd a tanulók által önállóan javasolt szempontok alapján. 

Azonosságok, eltérések regisztrálása, azok lejegyzése. 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve karakter- és konfliktusviszonylatok felismerése, 

megfigyelése a médiaszövegekben. Lényeges információk, tények azonosítása. 

Ismeretszerzés Mozgóképi szövegek felidézése (elmesélése, illetve lejegyzése), a mozgóképi memória 

működtetése. 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tanári előadásokból, statisztikai táblázatokból, 

lexikonból, könyvtárból, internetről. 

Kommunikáció Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok felismerése, mozgóképolvasás. 

Az elemi mozgóképi szövegalkotó kódok alkalmazása, mozgóképírás. 

Egyszerű (időben és térben egybefüggő) cselekmények képsorozatokkal történő 

megjelenítése, tagolása. 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megtervezése az 

életkornak megfelelő szinten (story-board, animáció, interjú). 

Értelmezés, elemzés, 

tolerancia 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt emberi kommunikáció értelmezése, kifejtése 

élőszóban és írásban. 

Sztereotípiák és konvenciók azonosítása a mozgóképi szövegkörnyezetben. 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt egyszerű (teret és időt formáló) 

képkapcsolatok értelmezése élőszóban és írásban. 

Mozgóképi szövegkörnyezetben megfigyelt kép-hang kapcsolatok értelmezése élőszóban. 

Vita a média használatával kapcsolatos megfigyelések alapján a média társadalmi 

szerepéről, működésmódjáról. 

Kritikai gondolkodás, 

problémaérzékenység 

Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A lényeg kiemelése írott, látott és hallott szövegekből. 

Mozgóképi szövegek értelmezése alapján feltevések, állítások megfogalmazása a szöveg 

keletkezésének hátteréről, a közlő (szerző, médiaintézmény) szándékairól. Érvek gyűjtése 

a feltevések mellett és ellen. 

Önismeret, 

együttműködés, 

választás, tolerancia, 

alkotásra való 

beállítódás 

Saját médiahasználati szokások kritikus megfigyelésére alapozó tudatos mű- és 

műsorválasztás. 

A művekben, műsorokban megjelenő konfliktusok, viselkedési módok és megoldások 

tudatos-kritikai elemzésén, illetve a valóságismereten alapuló szerepjátékok, 

szövegképzési gyakorlatok. 

Egyszerű mozgóképi szövegek létrehozásának előkészítése és azok kivitelezése. 

A tudatosítást irányító fontosabb kérdések 

 Mi a televízió (mozi, rádió, újság) szerepe az életemben és mások életében?  

 Befolyásolja-e (és hogyan) a média használata a napirendemet (és másokét)?  

 Miben különbözik egymástól a személyes (közvetlen) kommunikáció és a médiumokon keresztül történő 

(közvetett) kommunikáció?  

 Mit tekinthetünk médiumnak?  

 Miért élt az ember mindig is a közvetett kommunikáció (pl. a képiség) eszközeivel?  

 Miért akarja magát az ember minél inkább természethűen megörökíteni? Hol tartunk ebben most?  

 Mit jelent a nyilvánosság az életünkben? Hogyan alakulhatott ki a mai nyilvánosság?  

 Hogyan vizsgálhatjuk valamely korban és társadalomban a nyilvánosságot?  

 Miféle médium az, amelyik egyszerre ábrázol és reprodukál? Vajon miért képes erre?  

 Milyen eszközökkel tereli a mozgóképi szöveg szerzője a figyelmünket? Vajon miért érdemes ennek utánajárnunk?  

 Milyen szempontok szerint különböztethetőek meg a mozgóképi szövegek egymástól?  

 Mi köze van a valóságnak a médiában megjelenő világhoz, miféle világot jelenít meg a média?  

 Kinek az érdeke, hogy sok csatorna sokféle műsort közvetítsen?  

 Miért van annyi reklám a világban? Vajon mit lehet és mit nem lehet reklámozni? Milyen szempontok szerint, 

milyen módon elemezhető egy reklámfilm?  

 Miért és hogyan lesz valamiből hír a médiában? 
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5. évfolyam 

Évi óraszám: 74 

Belépő tevékenységformák 

 A tantárgy sajátossága, hogy a fő képességfejlesztő tevékenységi formák az egész iskolaszakaszon áthúzódnak, ám 

műveleti szintjük évfolyamonként emelkedik. 

 Síkbeli és térbeli alkotások létrehozásával tudatosabb kifejezőeszköz-használat 

 Műalkotások elemzése, művészeti ágak, stílusok megismerése a művészettörténet nyomvonalán haladva 

 Közvetlen megfigyelésen alapuló, nézőpontnak megfelelő téri, formai, színbeli tanulmányok. 

 Ábrázolási módok szemléleti megismerése. 

 Színtapasztalatok rendezése. 

 Alkalmazott grafikai tervezés. 

 A közvetlen és a rögzített kommunikáció, a tömegtájékoztatás formáinak megkülönböztetése. 

 Használati tárgy tervezése. (Igény és stílus közti kapcsolat feltárása) 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet (18 óra) 

Nyelv  

A vizuális nyelvi eszközök (pont, vonal, folt, tömeg, tér) és minőségek (textúra, faktúra, szín, forma). A vonal 

térkifejező, formahatároló, figyelemvezető kiemelő szerepe, vonalfajták.  

Síkjellegű és plasztikus formák.  

A színek, hangulati hatása, figyelemfelhívó jellege.  

Mozgás kifejezése (formaismétlés, mozgásfázisok). Komponálás síkban, térben. 

Alkotás  

Személyes élmények, képzeleti képek megjelenítése, szubjektív, de tudatos kiemelésekkel.  

A véletlen hatások beépítése a térbeli és síkbeli kompozíciókba.  

Konkrét események, történetek, irodalmi illusztrációk készítése képsorban vagy plasztikában.  

Mozgás kifejezése a témának megfelelő grafikai vagy plasztikai feldolgozásokkal. 

Befogadás  

Az alkotó feladatokhoz kapcsolódóan műalkotások elemzése.  

Művészettörténet  

Képzőművészeti ágak (pl. szobrászat, grafika), építészet, iparművészet, műfajok (pl. dombormű) főbb jellemzői, a 

megfigyelt műalkotások technikái (pl. akvarell, mintázás).  

Az őskori művészet. Egyiptom, Mezopotámia művészete. Görög és római művészet.  

A megismert alkotások szerzője, címe, műfaja, technikája.  

A múzeumok (közgyüjtemények) rendeltetése, szerepe; a Szépművészeti Múzeum. 

Vizuális kommunikáció (24 óra)  

Nyelv  

A vizuális nyelvi elemek, minőségek értelmező, tájékoztató, felhívó szerepe. 

Alkotás  

Téri helyzeteket ábrázoló látszati rajzok készítése látvány után és képzelet alapján.  

Modellek (tárgyak, formák) térbeli helyzetének, arányainak és színviszonyainak megfigyelése és nézőpontnak 

megfelelő grafikus, színes és plasztikai ábrázolása.  

Tárgyak nézeti ábrázolása, származtatása egyszerű geometrikus formákból.  

Tervezés, az adott célnak megfelelő forma- és színredukciók alkalmazásával.  

Szöveg és kép összerendezése konkrét célú közlésekben (pl. plakát). 

Befogadás  

A téri helyzet felismerése az ábrán.  

A színkör. A sötét-világos kontraszt, a fő- és mellékszínek, telt színek, tört színek.  

A közvetlen kommunikáció (testbeszéd, gesztus) és a rögzített (írás, képírás, ábrázolás) vizuális közlés köznapi és 

művészi formái.  
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Tárgy és környezetkultúra (6 óra)  

Nyelv  

A funkcionális forma; a dísz, az ornamentika. 

Alkotás  

Egy saját használatra készülő tárgy (pl. társasjáték, ruha, taneszköz) kitalálása, elkészítése, az alkalmas anyagok és 

formai megoldás kiválasztásával. 

Befogadás  

A személyes felhasználói igény és a tárgy stílusa közötti kapcsolat felismerése, elemzése.  

A tárgyalkotó művészet területei: a formatervezés és az iparművészet, a népművészet.  

A környezet és a tárgy, a természeti és az épített környezet viszonya. 

Technikák  

Vázolás ecsettel, filctollal, ceruzával. Felületképzés ponthalmazzal, vonalráccsal, ecsettel, kollázzsal. Szabadkézi 

tónusos rajzok. Grafikák: tus, diófapác, papírmetszet.  

Festés akvarellel, krétával, kevert eljárással. Színes munkák kollázzsal, frottázzsal, nyomhagyással. Egyszerű levonatok 

(esetleg monotípia).  

Mintázás (Agyagmunkák a korong nélküli ősi eljárások alapján)  

Modellezés szabásmintával, papírtárgyak készítése hajtogatással (esetleg papírmasé).  

Szerkesztés körzővel, vonalzóval.  

Betűk kivágással, esetleg számítógéppel.  

A technológiai lépések betartásának alapszabályai. 

Szabadon felhasználható órakeret (10 óra) 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

Stonehenge, Willendorfi Vénusz, egy fekete-afrikai szobor, Szegvár-tűzkövesi Sarlós isten, Altamirai bölény, Karnaki 

nagytemplom, Gizai piramisegyüttes, Írnok, Halastó (thébai sírfestmény), Zikkurat, Gudea szobor, Vadászjelenet 

Asszurbanipál ninivei palotájából (dombormű), Athéni Akropolisz, Polükleitosz: Dárdavivő, Lovasok a Parthenon 

frízéről, Mürón: Diszkoszvető, Vörösalakos vázakép, Pantheon, Titusz diadalíve, Colosseum, Balácai villagazdaság, 

Marcus Aurelius lovasszobra, Hadrianus fala (Skócia) 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás nem akadályozhatja meg. 

Az ötödikes tanuló legyen képes élményeit, érzelmeit, fantáziaképeit, gondolatait vizuális eszközökkel kifejezni. 

Tudja megkülönböztetni a vizuális művészeti ágakat és műfajokat, segítséggel alkalmazza a műalkotások elemezésének 

megismert módjait 

Ismerje az őskor és az ókor fő stílusjegyeit; ismerjen fel és tudjon megnevezni a célnyelven koronként legalább három 

alkotást. 

A látványt legyen képes lerajzolni, tudja a jelenség egyes tulajdonságait kiemelni. 

Emlékezet, képzelet alapján is legyen képes egyszerű látványt, kitalált tárgyat megrajzolni. 

Ismernie kell a téri helyzetek megjelenítésének néhány módját. 

Legyen képes vizuális minőségek, egyszerűbb képi közlések szóbeli megfogalmazására, olvasására a célnyelven. 

Ismerje a tömegkommunikáció fő jellemzőit. 

Legyen képes felismerni és alkalmazni a stílus és a forma szerepét a fogyasztói döntésekben. 

Legyen jártas a tanult ábrázolási technikák alkalmazásában. 

Kommunikációs szándékok a célnyelven 

Kérdezés, információkérés, válaszadás, információadás. 

Személyek, állatok, tárgyak rövid jellemzése. 

Azonosságok és különbségek leírása. 

Események egyszerű leírása. 

Utasítások követése és átadása. 

Képesség, engedély, szükségesség, tiltás kifejezése. 

Véleményadás és kérés. 

Udvarias kérés és megfelelő reagálás. 

Tudás, nem tudás kifejezése. 

Értés, nem értés kifejezése. 

Szándék, akarat, szükségesség kifejezése. 



SÁIK székhelyintézmény Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 

Helyi tanterv 5-8. évfolyam  Rajz és vizuális kultúra 

69 

Továbbhaladás feltételei a célnyelven 

Szókincs: 800 aktív és 400 passzív lexikai egység. 

Beszédértési készség 

A tanuló értse meg és kövesse a tanár utasításait. Alakuljon ki a közös csoportnyelv. 

Ismerje fel és értse meg új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. 

Legyen képes hosszabb szövegből, amelyben néhány, a megértést nem akadályozó ismeretlen szó is van, kiszűrni a 

fontos információkat megadott megfigyelési szempontok alapján. 

Értsen meg rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban. 

Beszédkészség 

Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő kérdésekre.. 

Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten 

 képeket leírni, 

 képek alapján rövid történeteket elmondani, 

 személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni, 

 információt, tájékoztatást kérni és adni, 

 a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani, és azt megindokolni. 

Tudjon önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a gyakorolt szövegtípusokban. 

Olvasásértési készség 

Legyen képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasásra. 

Írásbeli készség 

Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazó szövegek diktálás utáni leírására. 

Tudjon ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ adni. 

Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni. 

6. évfolyam 

Évi óraszám: 37 

Belépő tevékenységformák 

 A kifejező alkotásokban a szín, a textúra és a faktúra, a komponálás tudatosabb alkalmazása 

 Növekvő önállóság az élmények, témák feldolgozásában 

 Műalkotások, művészeti ágak, stílusok, műfajok megismerése és elemzése a művészettörténeti korokban 

 Ábrázoló – elemző grafikai, festői és plasztikai megjelenítő munkák. 

 A nézőpont jelentőségének megértése, a vetületi ábrázolás alapjai. Színismeretek. Információk képi rögzítése, 

értelmezése. 

 A képi, az írott közlés szabályainak, az információhordozók szerepének megértése. 

 Adott funkciójú tárgy tervezése. 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet (12 óra) 

Nyelv  

Építészeti hatáselemek (tömeg, szerkezet, centrális és tengelyes térelrendezés).  

A plasztikai kifejezés eszközei (térbeliség, tömeg, anyag, forma, felület).  

A szín kiemelő és ritmusképző szerepe. Felületképzés (vonal, tónus-variációk, faktúrák).  

Jellegzetes kompozíciós megoldások (egyensúly, kiemelés, ritmus, szimmetria-aszimmetria).  

Alkotás  

Mindennapi élmények, mozgalmas (pl. történelmi) jelenetek képi-plasztikai feldolgozása. Eseménysor megjelenítése 

egy képen belül, illetve képsorozattal. 
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Befogadás  

A térélmény. A statikus és dinamikus elrendezés hatása a síkbeli és térbeli alkotásokban.  

Az időbeliség ábrázolási lehetőségei. A fázisok, képsorok, szimbólumok.  

Néhány alkotás (grafika, festmény, szobor, épület, tárgy) rajzos és szóbeli elemzése, összehasonlítása, a téma, a 

kompozíció, az anyag és technika alapján.  

A képzőművészeti ágak (grafika, festészet, szobrászat, építészet), műfajok (pl. táblakép, kisplasztika, középület), 

műtípusok (pl. tájkép, csendélet, portré) példái.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet):  

A honfoglaló magyarok művészeti emlékei. Az ókeresztény és a bizánci művészet. A románkor. A gótika. A reneszánsz 

művészet. (A megismert alkotások címe, szerzője műfaja, technikája)  

A Nemzeti Múzeum (helyi régészeti-művészeti gyűjtemény) meglátogatása  

Vizuális kommunikáció (15 óra) 

Nyelv  

A vonal, a vonalvastagság, az alakzatok, színek értelmező, jelentést hordozó szerepe. 

Alkotás  

Nagyobb kiterjedésű tagolt formák (pl. tárgy, emberalak) ábrázolása rajzbeli, színbeli, plasztikai tanulmányokban 

(arányok, belső szerkezet, fény-árnyék és színviszonyok).  

Rajzi vagy plasztikai tanulmány alak, tárgy mozgásáról.  

Grafikai tervezés: képi sűrítés, redukált formák, színek, alkalmazása,  

Szóbeli információ átalakítása képi üzenetté, jellé. (pl. összeszerelési utasítás, működést magyarázó rajz). 

Befogadás  

A nézőpont szerepe a téri helyzetek megítélésében (rálátás, szemmagasság, alálátás) és ábrázolásában.  

A formakarakter, formakontrasztok.  

Tárgyak, természeti formák térbeli modellezése.  

A vetületi ábrázolás. (Vetületi síkok, tengelyek)  

Színkontrasztok (hőfok, mennyiségi, minőségi kontraszt). A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe.  

A képi közlések szabályai (ábrák, közismert jelek, szimbólumok, betű és szövegképek, egyszerű mozgóképi példák).  

A sokszorosított információ ismertetése egy választott példán (könyv, plakát, folyóirat, fotó). 

Tárgy és környezetkultúra (5 óra) 

Nyelv  

A tárgyak használati és jelképes funkciójának kifejező elemei: anyag, forma, szín, díszítés.  

A tervezés egyezményes jelei (vonalas műhelyvázlatok, részletrajzok, szabásrajzok). 

Alkotás  

Egy választott tárgy rajzos, írásos felmérése, dokumentálása, a felhasználó megjelölésével.  

Adott személy (pl. családtag) számára használati tárgy tervezése, makett (modell) készítése.  

Befogadás  

A tárgyakról leolvasható információk (jelentés, funkció, forma, anyag, szerkezet, technika).  

Tárgyak formájának kialakítása a kézművességben és a sorozatgyártásban.  

A tárgy rendeltetésének és formájának összefüggése. 

Technikák 

Az alapvető technikák mívesebb alkalmazása (technikák leírását lásd az 5. évfolyamnál)  

Lavírozás, faktúraképzés (esetleg linómetszés). Szerkesztés körzővel-vonalzóval.  

Szövegírás (kivágott betűkkel vagy számítógéppel).  

Szöveg és kép-összeállítás (gyűjtött reprodukciókkal, képekkel, betűkkel). Vegyes technikák (fénymásolat, rajz, fotó és 

fénymásolás, esetleg fotógramm).  

Tér- és formaképzés, konstruálás (pl. agyag, fa, papír, textil, drót, talált tárgyak). Kézműves technikák a lehetőség 

szerint (pl. batikolás).  

Művészeti technikák megismerése (pl. testfestés a törzsi művészetben, kavicsszobor, agyagmunkák, dombormű, 

falfestés), esetleg az elérhető eljárások kipróbálása.  



SÁIK székhelyintézmény Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat 

Helyi tanterv 5-8. évfolyam  Rajz és vizuális kultúra 

71 

Szabadon felhasználható órakeret (5 óra) 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

Galgóci és bezdédi tarsolylemezek, Nagyszentmiklósi kincs 2. sz. edény, San Apollinare in Classe, Theodora vagy 

Justiniánus mozaik,  A Tower of London,  Jáki templom, a Westminster-i apátsági templom,Bélapátfalvi apátsági 

templom, Pisai dóm, Bayeux-i kárpit, Chartres-i székesegyház, Kölni dóm, Palazzo Pitti, Bakócz kápolna;a Magyar 

Szent Korona, Budavári gótikus szobrok, Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra, Kolozsvári Márton: Szent László-

herma, Lőcsei Pál főoltára a lőcsei Szt. Jakab templomból;Giotto: Szt. Ferenc elajándékozza köpenyét, M.S. mester: 

Mária és Erzsébet találkozása,Michelangelo: Dávid, Botticelli: Vénusz születése, Leonardo: Mona Lisa és Szt. Anna 

harmadmagával, Raffaello: Athéni iskola, Jan van Eyck: Arnolfini házaspár, Dürer: Az apokalipszis lovasai, ifj Hans 

Holbein: VIII. Henrik arcképe. 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló továbbhaladását a vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás nem akadályozhatja meg. 

A tanulók többségének már legyen saját, személyes képi kifejezésmódja. 

A hangulatot, az érzelmeket kiemeléssel, átírással legyen képes kifejezni. 

A tartalom- és formaelemzést tudja segítséggel alkalmazni a célnyelven. 

Legyen képes példákban felismerni és megkülönböztetni a művészeti ágakat és műfajokat. 

Legyen képes felismerni a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit, alkotásait, alkotóit; koronként 

legalább három-három műalkotást tudjon megnevezni a célnyelven. 

A tanuló a megfigyelt és ábrázolt formákon tudja felismerni a szabályszerűségeket. 

Tudja értelemszerűen alkalmazni a megismert ábrázolásmódokat. 

Legyen képes gondolatokat ábrázolni, érzelmeket kifejezni. 

Értse a funkció szerepének fontosságát a tárgytervezésben, képes legyen adott tárgy egyszerű elemzésére a célnyelven. 

Fejlődjön jártassága a technikák alkalmazásában: mozgása legyen összehangolt, használja ügyesen az eszközöket. 

Kommunikációs szándékok a célnyelven 

Szándék, akarat kinyilvánítása. 

Emberek és tárgyak részletesebb leírása. 

Bizonyosság és bizonytalanság egyszerű kifejezése. 

Engedély kérése, engedélyezés kifejezése, tiltás. 

Vélemény kérése és véleménynyilvánítás. 

Érdeklődés, javaslat. 

Következtetések. 

Események leírása, ok, okozat kifejezése. 

Továbbhaladás feltételei a célnyelven 

Szókincs: 1000 aktív és 500 passzív lexikai egység. 

Beszédértési készség 

A tanuló értse meg és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat. 

Értsen meg összefüggő, a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó nyelvi szöveget, tudja azt 

összefoglalni, lényegét kiemelni. 

Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat. 

Tudja megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból. 

Értsék a korosztályuknak megfelelő tartalmú szöveget globálisan, valamint fejlesszék ki a szelektív hallás utáni értés 

technikáját autentikus hanganyagok segítségével. 

Beszédkészség 

Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni. 

Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez. 

Megértési problémáihoz tudjon segítséget, engedélyt, beleegyezést kérni. 

Értesse meg magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel. 

Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat. 

Olvasásértési készség 

Legyen képes az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 

Legyen képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten néhány mondatban idegen nyelven is 

összefoglalni. 
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Írásbeli készség 

Minta alapján tudjon különböző szövegtípusokat írni (pl. hirdetés, meghívó, kérdőívek, üzenet stb.). 

Legyen képes álláspontját írásban is közölni. 

7. évfolyam 

Évi óraszám: 37 

Belépő tevékenységformák 

 A művészeti alkotások, a kor és a kultúra leglényegesebb összefüggéseinek vizsgálata. 

 Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok megismerése a kronologikus művészettörténet szerint 

haladva. 

 Vizuális analízisek, téri, formai ész színtanulmányok, alkotó alkalmazások. 

 Önkifejezés, asszociációk. 

 A Mongue-vetület, a kavalieri axonometria megismerése. 

 Színrendszerezés. 

 Nyomtatott informáciiók hatásrendszerének vizsgálata. 

 Használati tárgy tervezése. (Funkció- és formaelemzések) 

 A tárgykultúra társadalmi, ökológiai összefüggéseinek vizsgálata. 

 Népművészet 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet  (12 óra)   

Nyelv  

Építészeti hatáselemek (térforma, tömeg, anyag, szerkezet, méret, arány, tagoltság, felület, fényviszonyok, ritmusok, 

környezet).  

A plasztikai kifejezés eszközei (a térbeli kiterjedés mértéke, irányok, anyag, formatömeg, tagoltság, méret, felület, a 

környezet).  

A síkbeli kifejezés eszközei (téri hatás vagy sík jelleg, átírt formák, színek).  

Jellegzetes kompozíciós megoldások (szimmetrikus, aszimmetrikus, centrális, dinamikus). 

Alkotás  

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása, az egyéni színvilágban.  

Ember vagy állatfigurák elemző rajzi és plasztikai tanulmányozása, a karakter. Egyéni asszociációkra támaszkodó 

átírás, fokozás.  

Irodalmi (zenei) mű vagy történelmi esemény feldolgozása: szabadon választott grafika. 

Befogadás  

A fény, a megvilágítás hatása a színekre, a formákra, a hangulatra. A fény jelentést hordozó, érzelmi vagy gondolati 

tartalmakat kifejező szerepe.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet).  

A barokk kor. A XIX. század: a klasszicizmus, a romantika és a realizmus.  

Az impresszionizmus, a posztimpresszionoizmus. Művek leírása, elemzése, értékelése.  

A Szépművészeti Múzeum meglátogatása. Angol nyelvű tárlatvezetés, Könyvtár- és médiahasználat önálló feladathoz. 

Vizuális kommunikáció (15 óra) 

Nyelv  

A geometrikus alapformák. A nézőpont, a fény-árnyék, a távlat, mint a vizuális hatás eleme. A tónusok. Színek 

értelmező, információs funkciója. Az érthető, pontos rajz, az egyértelmű rendezettség és a közmegegyezés (konvenció) 

szerepe a képi közlő nyelvben.  
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Alkotás  

Modellrajzolás, színezés; a formai, a szerkezeti és a színbeli összefüggések vizsgálata.  

Geometriai formák átalakítása (pl. csonkolás, részek összevonása, nagyítás).  

Monge-vetület, egyméretű és kétméretű axonometrikus ábrák szerkesztése modell alapján.  

Rekonstrukciós vázlatok készítése vetületi rajz alapján.  

Informatív ábrák, diagramok, grafikonok készítése. 

Befogadás  

A kifejező és a közlő, a természeti és a geometrikus jellegű ábrázolásmód összevetése.  

A Monge háromképsíkos vetületi ábrázolás és az axonometrikus ábrázolás.  

Az önárnyék, és a vetett árnyék.  

A telített, a derített, a tört szín. A színreflex, valamint a színek térbeli és hangulati hatása.  

A tudományos közlések képi formái.  

Az alkalmazott grafika, a könyvművészet; (tankönyvek, “művész-könyvek” elemzése; szórólap-tervezés;)  

A fotó és a reklám hatásrendszerének feltárása (példák alapján) 

Tárgy és környezetkultúra (5 óra)  

Nyelv  

Vázlatrajzok, részletrajzok, szabásrajzok, látszati ábrák.  

A tárgy stílusjegyei. Ízlésünk kifejeződése tárgyainkban. A környezet és az objektum. 

Alkotás  

Használati tárgy (pl. öltözék, öv, gomb) tervezése adott funkcióra és stílusban, látszati és vetületi rajzban, szín és 

anyagmintával.  

Tárgyak gyűjtése, funkció- és formaelemzése rajzban és írásban.  

Befogadás  

A funkció és forma kapcsolatának vizsgálata régi, ismeretlen, érdekes tárgyak megfigyelésével. A tárgyak és az életmód 

kapcsolata.  

Népművészet (szerszám, faragás, bútor, mézesbáb, tojásfestés, szövés, hímzés, viselet). 

Technikák  

Mint a 6. előző évfolyamoknál, valamint:  

Síkbeli kompozíciók, festmények készítése; körplasztikák mintázása; a megismert grafikai eljárások alkalmazása. 

Grafikus megoldások (vázolás, tónusmegjelenítés vonallal). Szerkesztés körzővel, vonalzókkal, vonalkezelési 

pontosság. Képi közlések, ábrák, reprodukciók gyűjtése és felhasználása a különböző ábrázolásmódok elemzéséhez. 

Papírmakettek és modellek készítése. Szabásrajz szerkesztése, a tervet tartalmazó mappa, doboz készítése. 

Szabadon felhasználható órakeret (5 óra) 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

Vignola - G. della Porta: Il Gesu, Esterházy Fényes Miklós: Fertődi kastély, Szt. Péter templom és tér,  St Paul’s 

székesegyház London, Donner: Szt. Márton szobra, Rembrandt: Éjjeli őrjárat, Velazquez: Bréda átadása, William 

Hogarth:Divatos házasság, Thomas Gainsborough: Mr és Mrs Robert Andrews, Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc,  

John Constable: Szénásszekér, William Turner: Rabszolgahajó, William Morris: Virágok, Paraszt barokk épületek: 

nagyvázsonyi, bakonybéli házak, Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Hild József: Esztergomi főszékesegyház, Canova: 

Mária Krisztina főhercegnő síremléke, Ferenczy István: Pásztorlányka, id. Markó Károly: Visegrád, J. Paxton: 

Kristálypalota, Steindl Imre: Országház, Izsó Miklós: Táncoló paraszt, E. Delacroix: A szabadság vezeti a népet, Corot: 

Emlékezés, Paál László: Nyárfák, Millet: Kalászszedők, Daumier: Mosónő, Munkácsy Mihály: Rőzsehordó, Madarász 

Viktor: Hunyadi László siratása, Szinyei Merse Pál: Majális, C. Monet: A roueni székesegyház, E. Degas: A tánc 

csillaga, Cézanne: A Saint Victoire hegy, Gauguin: Tahiti nők. Kiválasztás szerinti népművészeti tárgyak, épületek. 

A továbbhaladás feltételei 

A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg. 

A tanuló rendelkezzék az ábrázoláshoz szükséges készségekkel. 

Kifejező és tervező munkáiban legyen képes figyelembe venni a színek optikai és érzelmi hatását. 

Adott egyszerű elemezési szempontok szerint legyen képes műalkotásokat összehasonlítani a célnyelven. 

Ismerje a tanult művészettörténeti korok legjellemzőbb stílusjegyeit; koronként és áganként legalább három-három 

műalkotást, alkotót ismerjen fel és tudja megnevezni a célnyelven. 
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Megfigyeléskor képes legyen megítélni a téri, formai és színviszonylatokat, arányokat, meglátni a lényeges vizuális 

összefüggéseket, megérteni a szabályszerűségeket; legyen képes le is rajzolni. 

Absztrakciós képessége nyilvánuljon meg a lényegkiemelésben, a geometriai egyszerűsítésben. 

Képes legyen a vizuális információkban eligazodni, azokat kritikusan vizsgálni. 

Ismerje a Monge-vetület és az axonometrikus ábrázolás alapjait, több-kevesebb önállósággal tudjon megoldani ilyen 

szerkesztési feladatokat. 

Alkalmazza tudatosan a tárgytervezés módszerét és az elemzés szempontjait. 

Probléma-megoldási készségei, képességei nyilvánuljanak meg az önálló alkotó, tervező-kivitelező feladatokban. 

Jártas legyen az ismeretszerzés sajátos vizuális, manuális módjaiban; használja biztonsággal az ábrázolás és alakítás 

eszközeit. 

Kommunikációs szándékok a célnyelven 

Személyek külső és belső tulajdonságainak leírása, összehasonlítása. 

Események leírása az időbeli viszonyok érzékeltetésével. 

Tárgyak összefoglaló jellegű leírása (anyag, méret, forma, felület, eredet, használat). 

Javaslattétel. 

Érvelési szándékok kifejezése: véleménykérés, véleménynyilvánítás, egyetértés, ellenvetés. 

Tanácsadás. 

Kívánság kifejezése. 

Csodálkozás, meglepetés kifejezése. 

A továbbhaladás feltételei a célnyelven 

Szókincs: 1300 aktív és 700 passzív lexikai egység. 

Beszédértési készség 

Legyen képes átlagos beszédtempójú, irodalmi kiejtéssel elmondott, köznapi témájú közlés lényeges információinak 

megértésére, a szöveg összefüggéseinek felismerésére, a szöveg alapján kérdések megválaszolására, vázlatkészítésre. 

Értse meg a tanár a tananyaggal vagy a mindennapi élettel kapcsolatos idegen nyelvű magyarázatát, ha az ismert nyelvi 

elemekre épül. 

Beszédkészség 

Kiejtésében ne legyenek értést akadályozó hibák. 

Legyenek képesek a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten képek, képsorok leírására, a képekhez kapcsolódó 

gondolataik kifejezésére röviden, vázlat alapján történet elmondására 

A tanuló megfelelő előkészítés után tudjon összefoglalót és beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani megadott 

témakörben. 

Olvasásértési készség 

Tudjon az adott szövegben tájékozódni, a szöveg lényeges információit megérteni és azt szóban vagy írásban röviden 

visszaadni. 

Adott témához tudjon önállóan ismeretanyagot gyűjteni. 

Írásbeli készség 

Legyen képes megadott szempontok alapján jegyzeteket készíteni, érveket és ellenérveket gyűjteni. 

Ismert szöveg alapján készítsen vázlatot. 
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8. évfolyam 

Évi óraszám: 56 

Belépő tevékenységformák 

 A vizuális nyelvi elemek, kompozíciós formák önálló alkalmazása. 

 Műalkotások elemzése, művészeti ágak, műfajok, stílusok megismerése a XX. Század első felének irányzataiban. 

 Tér-, forma- és színviszonyok tanulmányozása; a rajzos analízisből kiinduló elvonatkoztatásokra épülő 

átalakítások. 

 A forma és funkció elemzése. 

 Perspektíva szerkesztések. (Belső tér szerkezetes távlati ábrázolása) 

 Színismeretek összegzése 

 A tudományos és műszaki közlésmódoknak, a tömegkommunikáció műfajainak, a médiumok képnyelvi 

sajátságainak megismerése. 

 A külső és belső építészeti tér elemzése. 

Témakörök, tartalmak, tevékenységek 

Kifejezés, képzőművészet (18 óra) 

Nyelv  

Egyensúly, nyugalom, mozgalmasság, feszültség, a figyelem vezetése.  

A térhatás és a síkban tartás tartalmi szerepe festészeti, grafikai alkotásokban.  

A látványrendezés vizuális eszközei, hatáselemei, a mesterséges fényhatások. 

Alkotás  

Tanulmány (emberalak, térelemek közös beállítása); színbeli bontás, redukálás a látvány elemzése alapján.  

Vizuális illúziókra, érzéki csalódásokra épülő feladatok megoldása művészeti példák nyomán. 

Befogadás  

Műelemzések a feladathoz (és a történelmi korokhoz) kapcsolva.  

Művészettörténet (benne a magyar művészet): A művészet szerepe, a korstílus és az egyéni stílus eltérő korokban és 

kultúrákban.  

 A szecesszió, a XX. század első felének művészeti irányzatai, az izmusok.  

 Az expresszionizmus, a konstruktivizmus, a szürrealizmus és az op-art.  

 A modern és a posztmodern jelenségek  

 A kortárs képzőművészet néhány alkotásának elemzése, megismerése.  

Közeli művészeti kiállítás meglátogatása. (Könyvtár- és médiahasználat) 

Vizuális kommunikáció (20 óra) 

Nyelv  

Geometrikus formák, értelmező színek, arányok, faktúrák. A vázoló és szerkesztett vonal. 

Alkotás  

Épület, utcarészlet, folyosórészlet megfigyelése, szabadkézi tapasztalati perspektivikus ábrázolása.  

Egy iránypontos perspektíva szerkesztése.  

Összetett természeti forma részletesebb analízise (pl. értelmező vázlat, részekre bontás, kiegészítés, vagy fázisrajzok, 

szintvonalak, hossz- és keresztmetszetek).  

Axonometrikus és perspektivikus rekonstrukciók vetületi rajzok alapján. 

Befogadás  

A tér illúziója (látszati rövidülések, méretváltozások, nézőpont, vonaltávlat, színtávlat).  

A perspektivikus ábrázolásmód. A tanult ábrázolási rendszerek áttekintése.  

Térábrázolási módok, kevert nézőpontú ábrázolásmódok különböző korokban, kultúrákban.  

Színismeretek: Színritmus. színharmónia. Kontrasztok (színezet és hőfokkontraszt, sötét-világos, komplementer, 

szimultán, mennyiségi és minőségi kontrasztok).  

A közterületek, középületek tájékoztató rendszere (feliratok, logotípiák, jelek). 
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Tárgy és környezetkultúra (10 óra) 

Nyelv  

Térformák, színek a térben; tónusok, faktúrák térmódosító hatása. Személyesség képi jelei. 

Alkotás  

Rajzos-írásos felmérés készítése egy kiválasztott személy környezetéről (lakószoba, lakberendezési tárgyak, dekoráció), 

életmódjáról, életstílusáról.  

Adott méretű tér elképzelése, megtervezése konkrét személy igényei szerint, megfelelő stílusban (rajzban és írásban) 

Befogadás  

Az építészeti tér, az épület, az életmód összefüggése.  

A természeti környezet és az épületek védelme; a “környezettudatosság” elve 

Technikák  

A megismert grafikai, festői, szobrászati és egyéb gépi technikák önálló megválasztása a feladatok megoldásához.  

Szabadkézi rajzok és szerkesztések (esetleg számítógépes rajzolói programok) alkalmazása, igényes, pontos kivitelezés.  

Kollázs, papír- és fotómontázs készítése. (Technikai kísérletek)  

Makettkészítés papírból, illetve vegyes technikával. 

Szabadon felhasználható órakeret (8 óra) 

Megismertetésre, elemzésre ajánlott műalkotások 

T. Lautrec egy plakátja, Ferenczy Károly: Márciusi est, Hollósy Simon: Rákóczi induló, Vincent van Gogh: Auvers-i 

templom, Rodin: Gondolkodó, Klimt: A csók, Edvard Munch: A sikoly, James Ensor: Intrika Gaudi: Sagrada Familia; 

Lechner Ödön: Iparművészeti Múzeum; W. Gropius: A Bauhaus központi épülete; Rippl-Rónai József: Apám és 

Piacsek bácsi vörösbor mellett, Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus, Picasso: Vasaló nő, Guernica, Braque: 

Gitáros csendélet, Boccioni: Az utca erői, M. Duchamp: Palackszárító, V. Tatlin: A III. internacionálé emlékmű 

famodellje, Piet Mondrian: Kompozíció, Chagall: Én és a falum, Dali: Égő zsiráf, Szőnyi István: Zebegény, Egry 

József: Visszhang, Medgyessy Ferenc: Anyaság, Standard Thonet szék; Breuer Marcell: Wassily csőszék, Le Corbusier: 

Ronchamp-i kápolna, Barcsay Jenő: Festőállvány, Schaár Erzsébet: Az utca, Andy Warhol: Elvis, Vasarely: Alakzat 

III., Kondor Béla: Darázskirály, Frank Lloyd Wright: Guggenheim Múzeum, New York, Henry Moore:Fekvő alak, 

Jackson Pollock: Nyáridő, Number 32, Blue Poles, Bridget Riely: Zuhanás. 

A továbbhaladás feltételei 

A vizuális képességek optimális színvonalától való elmaradás a tanuló továbbhaladását nem akadályozhatja meg. 

Az általános iskola befejezésekor a tanulónak - a tantárgyi munkára fordítható időtől függően, személyiségéből adódó 

szinten - rendelkeznie kell a vizuális alkotó és befogadóképesség alapjaival. 

Legyen képes fantáziáját szabadon eresztve gondolatokat és érzéseket kifejezni az alkotó, tervező feladatokban. 

Ízlésítéleteit tudatosan is tudja megindokolni, átéléssel hitelesíteni. 

Adott szempontokat követve tudja alkalmazni a stíluskritikai műelemzést. Ismernie kell a tanult művészettörténeti 

korszakok legjellemzőbb stílusjegyeit, koronként és áganként legalább három-három műalkotást, alkotót legyen képes 

felismerni és megnevezni. 

Legyen képes csaknem önállóan teret, tömeget ábrázolni látszati és axonometrikus rendszerben, szabad kézzel illetve 

szerkesztéssel. Szín- és tónusválasztásait képes legyen megindokolni. 

Ismerje a vizuális kommunikáció alapvető jeleit és szabályait. 

Legyen tájékozott a mindennapi, a tudományos, a műszaki és a művészi, kommunikáció feladatáról, és értse a 

tömegkommunikáció működését. 

Legyen képes adott célra tárgyat tervezni, készíteni. (Ismerje a szerkezet-formát (pl. Eiffel torony) és a szimbolikus 

formát (pl. korona). 

Ismerje és alkalmazza a kulturált, környezettudatos magatartás szabályait. 

Kommunikációs szándékok a célnyelven 

Személyekkel, eseményekkel kapcsolatos állásfoglalás, indoklás. 

Események összefoglalása, cselekvéssorok elmondása. 

Tudakozódás, információkérés, reklamáció. 

Érvelés a különböző kommunikációs helyzetekben, érvek felsorolása. 
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A továbbhaladás feltételei célnyelven 

Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység. 

Beszédértési készség 

Értse meg a tanár hosszabb, összetettebb magyarázatát, könnyen észreveszi a témaváltást, ha az nem túl hirtelen 

történik. 

Értse meg a beszédből a lényeges információkat. 

Tudja követni mások társalgását, és tudjon bekapcsolódni. 

Beszédkészség 

Törekedjen helyes intonációra, a nyelvhelyességi szabályok betartására, tegye beszédét színesebbé a megismert 

szófordulatok segítségével. 

Legyen képes önállóan, megfelelő előkészítés után beszámolót, ismertetőt, kiselőadást tartani a célnyelven. 

Igyekezzen magyarázat, definíció segítségével megoldani kommunikációs nehézségeit. 

Tudja álláspontját kifejteni, ellenvéleményét és egyet nem értését udvariasan kifejezni, indokolni. 

Tudjon a külföldi utazás során előforduló gyakori nyelvi helyzetekben bátran megnyilvánulni. 

Olvasásértési készség 

Értsen meg sok új információt tartalmazó, nyelvileg összetettebb szöveget. 

Tudjon következtetni az ismeretlen elemekre a szövegösszefüggésből. 

Írásbeli készség 

Legyen képes saját véleményét egyszerűen megfogalmazni, és álláspontját indokolni. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

A rajz és vizuális nevelés tantárgy alkotásközpontú, ezért az értékelésnek is elsősorban a képességek, készségek 

fejlődését kell nyomon követnie a gyerekek munkáiban. 

A komplexitásból következően egy-egy gyermek tantárgyi teljesítményei is mindig többszintűek. Más-más színvonalú 

eredményt érhetnek el a megfigyelés, az elemzés, a gyakorlati feladatok, vagy a művészeti ismeretek területén. Így az 

ellenőrzésben, értékelésben is rugalmasan a gyermekek eltérő adottságaihoz, egyéni fejlődésének üteméhez kell 

igazodni! 

Az ellenőrzés-értékelés legfontosabb feladata, hogy az elvárás, ellenőrzés, és minősítés eszközeivel a tanulókat az 

önértékelésben, saját fejlődésük követésében, reális megítélésében segítse, saját teljesítményük elemzésének szokását 

bennük kialakítsa. Az értékelés lehetőleg térjen ki a kis részletekre is (hiszen sokszor csak ezekben mutatható ki a 

fejlődés ténye, de a kevésbé motivált gyerekeknek ezek is jelentős sikerforrások lehetnek). 

Az egyéni és közös megbeszélések, az óra alatti és az óravégi értékelés egyaránt a jó, ötletes, kifejező megoldásokat, 

próbálkozásokat vagy a feladatnak való megfelelés mértékét, az érdeklődő közreműködést állapítsák meg. 

Az értékelés alkalmai szolgálják a tanultak megszilárdítását, a gyerekek szemléletének irányítását és ízlésének 

alakítását, és a teljesítmény örömét. A tanulói munkák elemzésekor - a személyes érintettségre való tekintettel - 

lehetőleg elmarasztaló megjegyzés ne fűződjön. Ehelyett érdemes rámutatni az érdekes-értékes gondolatokra, ígéretes 

ötletekre, értékelni a művészet iránti érdeklődést, kiemelni a tanuló munkáiban a jól sikerült részleteket, méltányolni az 

elrontott-újrakezdett munkáknál a bátorságát és a kitartását. 

A vizuális befogadás helyzeteiben a gyerekeknek a látványokról, műalkotásokról, egymás munkáiról szóban is meg kell 

nyilatkozniuk, önálló véleményt kell formálniuk, tetszésítéletüket indokolniuk kell, amely alkalmakkor a 

szakkifejezések szakszerű használata is megméretik. Ezért fontos a tantárgyi ismereteket (műalkotások adatainak 

felidézése, műfajok megnevezése, a könyvtár művészeti albumainak önálló használata, stb.), és a verbális aktivitást is 

értékelni. 

A képességfejlesztés alapszabálya: az értékelés soha ne maradjon el! 

Az értékelés, ellenőrzés lehetséges területei 

Az egyéni és közös korrektúra, a konkrét feladattal kapcsolatos személyes konzultációk, az önellenőrzés 

megkövetelése, a tanórákon történő folyamatos szóbeli értékelés keretében valósulhat meg. 

A közös értékelésre az együttes eredmények áttekintésekor kerül sor, alkalmat adva az elvégzett munka feletti öröm 

kinyilvánítására. A tanulók munkáinak kiállítása, bemutatása az értékelés sajátos eszköze! 

Az adott szempontok szerinti elemzés a tanulók és a nevelő részéről egy-egy feladat, vagy több tanórán át tartó 

témafeldolgozás befejezésekor valósulhat meg. Ilyenkor a konkrét feladat céljával vetjük össze a csoport és benne az  

egyének teljesítményét, kiemelve a sikeres megoldásokat, a fejlődés tényét, a feladat megértését, az eredetiséget. 

Érdemes értékelni a tanulók füzeteit is, amelybe az ismeretek (tanár által diktált, vagy önállóan lejegyzett) vázlatát írták, 

vázlat-rajzaikat, és egyéb feladataikat megoldották, gyűjtött képeiket rendszerezve beragasztották. 
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Mindezek összegzéseként kerülhet sor az adott iskolában szokásos írásos, vagy érdemjeggyel minősített tanév közbeni, 

és osztályzattal lezárt a félévi és tanév végi értékelésre. 

Az értékelésnek számos, egymástól igen eltérő célja lehet, ezek közül a legfontosabbak a következők: 

 a személyiségfejlődés elősegítése, 

 ezzel összefüggésben az önértékelésre nevelés, 

 a tudás minősítése, 

 informálás, informálódás az elért eredményekről; 

 lemaradás feltárása és felzárkóztatás; 

 tehetség felismerése és fejlesztése, 

 pálya- és iskolaválasztás elősegítése, 

 a pedagógiai tevékenységre való visszahatásával annak fejlesztése. 

Az értékelés célja határozza meg, hogy az értékelésnek mely típusát kell választani. 

A formatív értékelés (formáló, segítő) a vizuális nevelésben az értékelés leggyakoribb típusa. (Ide tartozik az órai 

gyakorlati munkát rendszeresen kísérő tanári biztatás, dicséret, kritikai megjegyzés.) 

A szummatív értékelés a tantervi követelményekből kiinduló, pontos kritériumrendszeren alapuló értékelés. Azt mutatja 

meg, hogy az elérendő céloknak, fejlesztési szinteknek, elvárásoknak milyen mértékben felel meg a tanuló 

teljesítménye. Céljától függően lehet szintfelmérő, diagnosztizáló vagy záróvizsga típusú értékelés. 

 A felmérő olyan szummatív értékelés, amely a tanuló tudásának jelenlegi szintjére kíváncsi. (Ennek ismeretére a 

tanárnak a továbbhaladás tervezéséhez feltétlenül szüksége van.) 

 A diagnosztizáló értékelés arra kíváncsi, hogy a felmérés során mutatkozó bizonyos problémák milyen okokra 

vezethetők vissza. (Erre a korrekciók elvégzéséhez, a felzárkóztatáshoz, a hiányosságok pótlásának tervezéséhez 

van szükség.) 

 Az értékelési szint meghatározása szempontjából kétféle módszert ismerünk. 

 Kritériumra irányuló az értékelés az iskolai záróvizsgákon (Ez végeredményben pontosan meghatározott 

kritériumok alapján történő szummatív értékelés.) 

Az értékelés alapja 

Az értékelés céljától és típusától függ, hogy a tanuló szóbeli spontán megnyilvánulásai, órai “felelete”, esetleg 

kiselőadása alapján vagy az órai gyakorlati munkái (rajzolás, tárgykészítés, írás, stb.), esetleg otthonról hozott munkái 

alapján értékeljük tevékenységét. De történhet az értékelés egy tanári segítséget teljesen kizáró módon készült munka 

alapján, esetleg egy portfólió (a munka menetét bemutató mappa) alapján, amelyből nem csupán a végeredmény, de a 

folyamat is megismerhető. 

Az értékelés módjai 

Szóbeli értékelés 

A rajzóra egyik legértékesebb mozzanata, hogy a tanár a gyakorlati (műtermi, műhely) munka során folyamatos és 

intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó a formatív, szóbeli értékelés. Nem a minősítés, hanem az egyéni 

előmenetelt segítő biztatás, illetve a hiányosságok feltárása a cél, ami segíti a tanuló önértékelésének kialakulását, 

fejleszti önismeretét. 

Kiváló, sokirányú nevelő hatása van az óra végi közös, a tanulók bevonásával történő szóbeli értékelésnek is. 

Írásbeli értékelés 

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés elemei. Az érdemjegyeknél-

osztályzatoknál a rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékoztatást nyújtanak: rámutathatnak bizonyos 

problémákra, és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet. 

A szummatív értékelés kidolgozásának lépései 

A komplex vizuális nevelés esetében, amikor tehát a különböző témák integráltan kerülnek feldolgozásra, az egyéni 

tanmenet kidolgozó tanárnak kell meghatároznia, hogy milyen tanítási egységek után, milyen munkák alapján fog 

összesítő értékelést végezni. 

1. Az értékelés céljától függően, (felmérés, diagnosztizálás, minősítés,) kell meghatározni az értékelés formáját, annak 

feltételeit, körülményeit. (Hogy az értékelés zárthelyi gyakorlati feladat, vagy szóbeli felelés, esetleg otthon összeállított 

mappa alapján történik.) 

2. Meg kell határozni az értékelés főbb szempontjait, azt, hogy mire vagyunk leginkább kíváncsiak (pl. térszemlélet, 

kreativitás, jártasság egy adott technikában). 

3. A következő lépés az általános szempontok lebontása részkérdésekre, annak megfogalmazása, hogyan kérdezhetünk 

rá például egy-egy képességre úgy, hogy hozzávetőlegesen pontos és árnyaltabb képet kapjunk. 

(Miből tudható meg, hogy milyen az illető térszemlélete? Mennyire érti a téri viszonyokat, formakapcsolatokat? 

Mennyire ismeri az optikai kép törvényszerűségeit? Mennyire van tisztában a nézőpont jelentőségével? Milyen az 

arányérzéke?) 
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A kreativitásra a következőkkel kérdezhetünk rá: Hány terve, ötlete volt? Mennyire sokfélék a tervei, elképzelései? 

Mennyire szokatlanok az elképzelései? Mennyiben használja más helyekről származó élményeit, ismereteit? 

Mennyiben képes az órán tanultakat gyorsan adaptálni, mennyire képes egy dolognak más funkciót találni? Hány 

kérdést tud egy dologgal kapcsolatban feltenni? Mennyire képes egy dolgot a szokásostól eltérő módon is szemlélni? 

Mennyire képes egészen távolinak tűnő dolgokat összekapcsolni? A feladatmegoldás során mennyire rugalmas? 

4. Ezután olyan konkrét, pontosan (írásban) megfogalmazott feladatot (vagy feladatokat) kell összeállítani, amely 

alapján a témába vágó kérdésekre határozott válasz kapható. Az értékelés szempontjait, a kérdéseket az adott feladathoz 

kell igazítani. 

5. Ellenőrizni kell, hogy minden aktuális követelményt, illetve szempontot kellő mértékben lefednek-e a feladatok, 

illetve az értékelés szempontjai. 

6. Ezután meg kell határozni az egyes osztályzatok kritériumait (mi a feltétele annak, hogy valaki ötös, négyes stb. 

osztályzatot kaphasson.?) 

7. Elképzelhető, hogy a tanár saját pontrendszert dolgoz ki, majd a különböző feladatokra adott pontokat 1-5-ig terjedő 

osztályzatokká konvertálja. (Például egy felmérő jellegű értékelés esetében, mikor a feladat egy adott funkciót betöltő 

tárgy tervezése és adott technikával való megjelenítése, illetve makettezése, az értékelés szempontjai a következők 

lehetnek: 1. mennyiben felel meg a tervezett tárgy az adott funkciónak (0-2 pont); 2. ötletesség (0-3 pont); 3. a 

megjelenítés szintje (0-2 pont); 4. az adott technikában való jártasság (0-2 pont); 5. a kivitelezés pontossága (0-2 pont); 

összesen: 11 pont. A konvertálás pedig: 10-11 pont = ötös osztályzat, 8-9 pont = négyes stb.) 

(Lényeges, hogy egyértelműen eldönthető legyen a megfogalmazott kritériumoknak történő megfelelés. Hiába a 

pontosnak tűnő kritériumok sora, a végeredmény mégis szubjektív lesz, ha azok megfogalmazása nem egyértelmű, ha 

lehetővé teszik, hogy a besorolást az értékelő személyisége, preferenciái nagymértékben befolyásolják. Például az előző 

példában a “Milyen mértékben felel meg a tervezett tárgy az adott funkciónak?” lehetséges válaszai: egyáltalán nem 

felel meg (0 pont); részben felel meg (1 pont); teljes mértékben megfelel (2 pont). Ezekből viszonylag könnyen 

kiválasztható a megfelelő.) 

A rajz és vizuális nevelés tantárgy ellenőrző-értékelő tevékenysége alapjának a képességfejlődés egyéni eltéréseinek 

tudomásulvétele mellett a következetes, objektivitásra törekvő értékítélet kialakítását kell tekintenünk. 

A taneszközök 

A rajz és vizuális kultúra tantárgynak a készségek-képességek sokszintű fejlesztésén túl a hátrányos helyzetű tanulók 

nevelésében igen hatékony szerepe lehet. A tantárgy a kreatív képességek fejlesztésével a személyiségfejlesztést, a 

koncentrált leképező megfigyelés fejlesztésével tanulási képességek javítását, szemléletességével az elméleti tananyag 

képi megjelenítésének könnyebb megértését szolgálja, emellett megalapozza a szakrajzi és szakmai képzést, és a 

felzárkóztatásban is nélkülözhetetlen. Oktatásának eredményességét nagymértékben meghatározza a nevelő 

felkészültsége és rátermettsége mellett a megfelelően felszerelt szaktanterem, szertár. Ez utóbbiak biztosítása 

elengedhetetlen feladata az iskoláknak. 

A szemléltetés alappillére ennek a tantárgynak. A vizuális képességek fejlesztése - különösen a lecsökkent időkeret 

mellett - csak úgy lehet hatékony, ha a hagyományos és a legkorszerűbb oktatási eszközök együttes alkalmazása 

élményszerűvé képes tenni a vizuális ismeretek megszerzésének és fejlesztésének folyamatát. 

A motiváló értékkel is bíró, változatos, a multimédia eszközeit használó tanítási programok kidolgozása 

nélkülözhetetlen az eredményesség szempontjából. 

Javasolt taneszközök 

Szaktanterem 

A műhelymunka jellegű alkotó-alakító tevékenységhez, műalkotásokkal való ismerkedéshez motiváló miliőt a jól 

felszerelt, működő szaktanterem biztosíthat. Szükségesek a megfelelő sötétítést biztosító függönyök, a mobil - lehetőleg 

egyszemélyes - rajzasztalok (melyek egyaránt alkalmasak rajzolásra és tárgykészítésre), vízcsap, vetítővászon, 

megfelelő méretű tábla, tárolóhelyek a különféle papírok, anyagok, eszközök, szerszámok részére (ezek kerülhetnek a 

szaktanteremből nyíló szertárba is). Fontos, hogy legyenek installációk a tanulói munkák és művészeti reprodukciók 

bemutatásához. 

A szűkös időkeret hatékony kihasználása szinte megoldhatatlan a szaktanteremben megtalálható szemléltető eszközök, 

poszterek, modellek, diavetítő, írásvetítő (és lehetőleg TV, videólejátszó, - esetleg DVD, videó-CD, kép-CD 

lejátszására alkalmas eszköz -, számítógéppel összekapcsolt projektor) nélkül. A rajz és vizuális kultúra tantárgy 

eszközigénye, eszközhasználata nem luxus, hanem nevelő erő: alternatívát kínál a diákoknak a vizuális 

kiszolgáltatottsággal szemben a technikai eszközök értő, értékes, kultúrát építő használatára. 
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Tanári segédeszközök 

A vetítő eszközöktől függően változó a szükséges eszközök köre: 

 Számítógépes projektor esetén fontos segédeszköz a szkenner és a digitális fényképezőgép, (esetleg internet-

hozzáféréssel rendelkező számítógép) melyek segítségével elkészíthetők a szemléltető képösszeállítások, 

feladatlapok. 

 Fénymásolási lehetőség. 

 Szakmai kézikönyvek, művészettörténeti albumok. 

 Írásvetítő, diavetítő, TV, videó, DVD-lejátszó esetén művészettörténeti diasorozatok, kép CD-k, videofilmek, 

írásvetítő fóliák szükségesek. 

Tanulói eszközök 

Tankönyv, nagyméretű (spirálos) rajzfüzet, rajzeszközök, színes papírok, festék, ecsetek, olló, ragasztó, körző, vonalzó, 

valamint dosszié a gyűjtött képanyag, és a z elkészült munkák - rajzok, festmények, vázlatok - tárolására. 

(Az alkalmazandó könyv a vizuális nevelő (tanító, tanár) szabad választása szerint a Nat szellemében készült, a vizuális 

kultúra alapjait megfelelően summázó, esztétikailag színvonalas és szemléletes, az ismeretanyagot megfelelő keretbe 

foglaló, lehetőleg tartós kivitelű (több éven keresztül is használható) tankönyv legyen.) 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. évfolyam 

Évi óraszám: 37 

Célok és feladatok 

A mozgóképkultúra és médiaismeret mint iskolai tárgy, elsősorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértés képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának 

tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van a korunk emberének tájékozottságára, személyiségére. 

Tömegek napirendjét osztja be a televízió; sugalmazza hogyan gondolkodjunk a világ dolgairól; étkezési, vásárlási 

divatokat indít, hősöket, eszményeket, életcélokat teremt. Mivel a film, a televízió és az Internet átformálja a nyelvet, az 

értékrendet, a ritmusérzéket, az ízlést, a vágyakat, a hősöket, a tabukat, a művészetet és a műélvezetet, az alkotást és a 

befogadást egyaránt, a médianevelés a személyiségfejlesztés alapvető eszköze. 

A tantárgy oktatásának elsődleges célja tehát, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő felkészültséget szerezzenek a 

különböző - elsősorban audiovizuális - médiaszövegekkel kapcsolatban az önálló és kritikus attitűd kialakítására, és 

nyitott szemlélettel használják a hagyományos és az új médiumokat - vagyis az mozgóképi írás-olvasástudás és a 

kritikai médiatudatosság fejlesztése. Ehhez azonban alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottságra, 

a naiv fogyasztói szemlélet bizonyos fokú átértékelésére van szükség. Az ehhez szükséges képességek a nyolcadikos 

korosztálynál az élményekkel telített helyzetekben, művek és műsorok feldolgozásával, önálló és csoportosan 

végezhető kreatív gyakorlatok sorozatában, a tematika tevékenységközpontú feldolgozásával fejleszthetőek, hogy a 

gyerekek nézőként meg tudják különböztetni a hírt a kommentártól, a szerzői művet a műfaji alkotástól, felismerjék az 

audiovizuális művek-műsorok megformálásában megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat. 

Fejlesztési követelmények 

A célokból és a feladatokból adódóan a sikeres mozgóképkultúra-médiaismeret oktatás kiemelten fejleszti a 

kommunikációs és együttműködési készséget, támogatja az alkotásra való beállítódást, fejleszti a problémamegoldó 

képességet, a megfigyelés, a tájékozódás, a rendszerezés képességét. Elemzéssel és az alkotói szerepek 

gyakoroltatásával fejleszti a reális énkép kialakítását. A művészi alkotásokban feltáruló konfliktusok értelmezésével, a 

valós emberi sorsok átélhető megjelenítésével segíti a toleráns, másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását, 

az életvezetés és az érvényesülés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatása során tudatosítani kell, hogy a technikai képreprodukcióknak miféle 

viszonya van a valósághoz, a mozgóképi közlésmód mennyiben alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására, egyúttal a 

személyes közlésre. Tudatosítani kell, hogy a mediatizálódó kommunikációt (pl. a szórakoztatóiparban) miért és 

miképpen láttatják oly sokan a magaskultúra és egyúttal a személyiség autonómiája veszélyeztetőjének (pl. 

információfüggőség, kényszerfogyasztás) -, de azt is, hogy a technikai képreprodukció és a hálózati kommunikáció 

egyidejűleg miféle esélyt hordoz a kulturális örökség védelmére és a választás képességének fejlesztésére (pl. digitális 

archívumok, társadalmi nyilvánosság). 

Az audiovizuális szövegek szövegértési képességének fejlesztése során arra is törekedni kell, hogy a tanulók ismerjék 

fel a médiaszövegekben megjelenő kulturális mintákat. Az értelmezés egyik rétege tehát az ábrázolásban megmutatkozó 

szerzői vagy műfaji dominancia (személyesség, stílus, konvenció) és a befogadásban megmutatkozó nézői szerep 

(elvárás, azonosulás) felismerése, míg a másik meghatározó réteg a médiaszövegek befolyásoló, gyakran rejtett érték-és 

érdekrendszerének felismerését jelenti. 

Ezért a tárgy oktatása során az iskolának biztosítania kell, hogy a tanulók a megfelelő mozgóképi alkotások 

tanulmányozása útján lehetőséget kapjanak saját személyiségük jobb megismerésére, történelmi, társadalmi és kulturális 

összefüggések felismerésére, a tömegkommunikációs eszközök kritikus és szuverén használatára. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret óráin a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy alkalmas kreatív 

gyakorlatokkal fejlesszék mozgóképi kifejező képességüket és kifejezőkedvüket, ezzel segítve őket személyes és 

árnyalt audiovizuális mondandójuk megfogalmazásában. 

Belépő tevékenységformák 

 Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése (a mozgóképi szövegek /film, 

televízió, videó, komputerjáték, web/ terjedelméből adódóan a kötött órai kereteken belül többnyire csak a 

szövegek részleteken keresztüli felidézése, elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell 

megtekinteni) 

 Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában: kreatív gyakorlati feladatokkal 

(pl.: felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasztása, csoportosítása, átszerkesztése)- megbeszélés útján (pl. 

állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés) 
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 Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képek csoportosítása, kollázs-

készítés, szöveg-kiegészítés, story-board /rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése, 

élőkép /pillanatra megdermedő szituáció/ kialakítása, árnyjáték, főcím-készítés /pl. egy tévéműsor bejelentkező 

képsora/, kommentár ill. hangalámondás készítés) 

 Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. művelődéstörténeti, technikatörténeti háttér ismertetése 

szakirodalom vagy önálló informálódás alapján, optikai eszközök készítése, bemutatása) 

 Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több lehetőség alapján 

választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl. kutatás, adatok, tények, információk 

összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása sajtóanyagokra, moziműsorokra, rádió és televízió műsorokra, 

weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan, esettanulmány készítése, önportré, fotó ill. videoetűd készítése, 

forgatókönyv készítése, interjú készítése, filmelőzetes megtervezése ill. elkészítése, logó ill. címlaptervezés, 

munkanapló készítése). 

 

Témakörök Tartalmak 

Mozgóképnyelv 

A mozgókép 

előzményei, a film 

és a mozi felfedezése 

A mozgóképi közlés előzményei (valósághű kép, fény és árnyjátékok, történetmesélés 

képekkel, képsorozatok, képregény). A technikai képrögzítés és érzékelés alapjai, eszközei. 

Sokszorosítás, távközlés. 

A mozgókép 

alaptulajdonságai  

A mozgókép kettős természete (reprodukció és ábrázolás). A folyamatos tér és idő felbontása 

és újraszerkesztése (jelenet, képsor, beállítás). 

A nézői figyelem 

irányítása, a 

kiemelés 

Közelkép, megvilágítás, ismétlés, hossz és tempó.  

A mozgóképi 

elbeszélés  

Az események időbeli és oksági rendje. Expozíció és lezárás. Fordulat és epizód. 

Cselekmény, történet, elbeszélés. 

A montázs szerepe a 

tér és az idő 

mozgóképi 

ábrázolásában 

Filmtér és filmidő (folyamatos, párhuzamos és a korábbi időben játszódó cselekvés 

ábrázolása). 

Mozgóképi szövegek rendszerezése 

A mozgóképi 

szövegek 

rendszerezésének 

alapjai  

Az eltérő hordozók alapján (a celluloidtól a digitális adathordozóig).A megjelenés helye 

szerint (a mozitól a televízión át a komputerjátékig és az Internetig).A valóság ábrázolásához 

való viszony szerint (dokumentum-fikció).Tematikai és ábrázolási rokonságok mentén 

(műfajiság) 

A média társadalmi szerepe 

A médiumok és a 

tömegkommunikáci

ó  

Közvetlen és közvetett (mediális) kommunikáció.  

A könyvnyomtatástól az internetig: a közvetítő közeg jelentősége, az udvari, a polgári és a 

modern társadalmi nyilvánosság  

A tömegkommunikáció kialakulásának feltételei 

A média saját és 

átvett funkciói  

Az informálás és dokumentálás, szórakoztatás, szolgáltatás, illetve az üzleti-gazdasági 

funkció. 

A mediatizált 

közlésmód néhány 

jellemző 

tulajdonsága 

Hol, mikor és kinek villog a képernyő: médiafogyasztási szokások megfigyelése.  

Ki üzen, kinek és miért: a média intézményei, tulajdonosai, közössége.  

A medaitizált közlésmód egyirányúsága, a szövegekre jellemző erős sztereotipizáció.  

A műsoridő, mint tulajdon. A közszolgálati és a kereskedelmi média. A közönség, mint vevő 

és áru.  

A befolyásolás technikái: műsorrend, tematizáció, csatorna-image kialakítása, a nézettség 

maximalizálásának elve, a sorozatelv. 

A valóság 

médiareprezentáció

ja  

A nemek, foglalkozások, életmódminták, kisebbségek, stb. tapasztalati valóságtól eltérő 

megjelenítése a médiában.  

A médiaszövegek, mint a közösség kulturális képviselői (reprezentánsai). 

Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok 

A nyomtatott 

médium néhány 

jellegzetes 

szövegtípusa  

Újság, képregény, fotóregény. 

A nyomtatott 

médium jellegzetes 

ábrázolási eszközei 

Cím, címlap, kép, képaláírás, rovatszerkezet. 

A reklám A reklám szerepe a demokratikus tömegtársadalmakban (a választás lehetősége és 

kényszere). A célcsoport. 
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A hírműsor Amitől a hír hírré válik: a kiválasztás okai és módjai.  

Intézményesült hírforrások.  

Hír és kommentár megkülönböztetése. A pártatlanság követelménye és annak 

teljesíthetősége. 

A továbbhaladás feltételi 

A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás megismert eszközeit a 

mozgóképi szövegek értelmezése során alkalmazni is tudja. Képes a technikai reprodukció és a személyes közlés 

elhatárolására, a beállítások és a jelenetek elkülönítésére, leírása és értelmezésére. Az egyes mozgóképi szövegeket 

tudja elkülöníteni a valóság ábrázolásához való viszonyuk szerint: tudjon különbséget tenni pl. a dokumentumfilm és a 

játékfilm között. Az életkorának megfelelő szinten képes a különböző médiumokból és médiumokról szóló ismeretek 

összegyűjtésére, azok rendszerezésére, az önálló megfigyelésekre. Tudjon érvelni olyan vitában, amely a 

médiaszövegek (pl. reklám, hírműsor) valóságtartalmáról folynak. A mozgóképi szövegekkel, a média működésével 

kapcsolatos ismereteit a műsorválasztás során is alkalmazni tudja. 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

A Mozgókép és médiaismeret oktatása során az ellenőrzés, a mérés illetve a minősítés elsődleges lehetősége a 

projektmunkára alapozott értékelési módszerek alkalmazása. A projektfeladat néhány oldalas, elemző esszé vagy 

valamely médiaszöveg és az ahhoz tartozó munkanapló benyújtását jelenti, melyet a diák önállóan, néhány hét alatt 

készíthet el. Az esszé-típusú munkák elsősorban az abban tükröződő ismeretek, a szöveg világos és helyes 

felépítettsége, érvelési-kifejtési technikája valamint az önálló megfigyelések, a személyesség szempontjából 

értékelendőek. A médiaszöveg az (önreflexív) munkanaplóval összefüggésben annak tudatossága, megformáltsága (a 

kivitelezés minősége), továbbá a szöveg személyessége alapján értékelhető. A projektmunkák eredményeire alapozott 

minősítést az értékelő tanár kiegészíti a tanórai aktivitás figyelembe vételével. 

Az érdemjeggyel történő minősítés mellett (esetenként azt helyettesítve) ajánlott a szöveges értékelés, mivel a tárgy a 

tanulóktól nyitottságot, előítéletektől mentes gondolkodást, az ismeretek valós helyzetekben történő alkalmazását 

követeli meg.  
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Technika és életvitel 

Célok és feladatok 

A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás szerzésére nyújt lehetőséget, 

egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszerettetéséhez, a tudás megbecsüléséhez. 

A technika és életvitel tantárgy olyan ismereteket ad, képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek 

segítik a modern technika és gazdaság eredményeinek ésszerű felhasználását, ugyanakkor óvnak ennek torzító 

hatásaitól. 

Célja az, hogy segítse a gyermekeket a technikai környezetbe való beilleszkedésben, a tájékozódásban és az aktív alkotó 

tevékenységben egyaránt. Konkrét problémahelyzetekből indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, 

végső soron kapcsolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. A tantárgy idegen nyelven való 

tanítása nagymértékben hozzájárul a természetes nyelvelsajátításhoz.  

A kisiskolás korosztály technikai nevelése a technikai műveltség alapozását, a kézügyesség fejlesztését, begyakorlását 

foglalja magában. A technikai műveltség alapozása gyakorlati tevékenységekhez kapcsolódó elemi ismeretek szerzését, 

megfelelő technikai szemléletmód formálását jelenti. 

A tantárgy oktatásában a manualitás központi helyet foglal el, a játékos kézügyességet fejlesztő célok dominálnak, 

amelyek jó alapot szolgáltatnak az angol nyelvi elemek rögzítéséhez. 

A kéz intelligenciájának fejlesztésére a gyermek- és ifjúkor a legalkalmasabb, nem feledkezhetünk meg arról, hogy 

később már nem pótolhatók az itt elkövetett mulasztások. 

Az életviteli ismeretek körébe tartoznak a háztartástan, az egészségnevelés, a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és 

környéke, a gazdálkodás, és a szolgáltatások területei. Az életvitelhez sorolhatók a helyes közlekedés, és a közlekedési 

szabályok ismeretei is. 

A technika és életvitel tantárgy a technika bonyolult kapcsolatrendszerét elméleti, gyakorlati, manuális, tervezési és 

modellezési feladatokon keresztül mutatja be. 

Tanításának feladata, hogy optimális feltételeket teremtsen a természetes és mesterséges környezet anyagainak 

megismeréséhez idegen nyelven is, anyagvizsgálati tapasztalatok szerzéséhez érzékszervi tapasztalással, összefüggések 

felismeréséhez az anyagok és a belőlük készült tárgyak között.  

Gyakoroltassa az anyagfeldolgozás alaplépéseinek alkalmazását. Tájékoztasson az anyagokhoz kötődő mesterségekről 

és szakmákról. 

Tegye lehetővé az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai értékeinek, a szerkezet és a forma kapcsolatának 

felismerését, az épített környezet anyagainak és szerkezeteinek tapasztalati megismerését. 

Gyakoroltassa a becslést, a mérést, az egymás mellé rendezést, a méretazonosság megállapítását, az önálló tervezést és 

kivitelezést az építésben és a tárgyalakításban. Tervek, elképzelések rajzi megjelenítését egyéni elképzelés szerint, 

egyszerű makett elemzését és készítését terv alapján, a munkaeszközök rendeltetésszerű, balesetmentes használatát. 

Ismertesse meg a szárazföldi, a vízi és légi közlekedés kialakulásának történetét. Készítsen fel a városi, országúti, 

vasúti, vízi és légi közlekedés szerepének átlátására és használatára, eszközeinek bemutatásával, célnyelven történő 

megnevezésével, szabályainak megismertetésével és gyakorlásával. Gyakoroltassa a kerékpározást forgalomtól elzárt 

területen, ne csak tanítsa meg, hanem teremtsen is feltételeket a kerékpáros közlekedés szabályainak, valamint az 

utazással kapcsolatos illemszabályoknak az alkalmazására. 

Az egészséges táplálkozás, öltözködés és napirend elemi ismereteinek és szokásainak elsajátítását, az egyszerű 

házimunkában való részvételre való felkészítést az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységek keretében szervezi 

meg, és a balesetmentes szabadidőtöltés és játék tanításával is segíti az egészséges életmód és életvezetés 

megalapozását, a környezetkímélő és a természet szeretetére épülő magatartásformák és szokások kialakítását.  

A tanítási órákon minél több alkalom biztosítása az angol nyelvű, elsősorban szóbeli kommunikációra.  

A tantárgy angol nyelvű oktatása alapozza meg a ráépülő más angol nyelven oktatott tantárgyak eredményes tanulását. 

Fejlesztési követelmények 

Feladatok és tevékenységformák 

1. A munka és a technika szükségessége, jelentősége és szerepe az ember életében, haszna és veszélyei 

Érdeklődés a közvetlen mesterséges környezet (a lakás, az iskolai és lakókörnyezet) iránt, arról szóló tapasztalatszerzés. 

Szabálykövető magatartás a közvetlen mesterséges környezetben. 

A közvetlen környezet birtokbavétele a tapasztalati megismerés és annak élvezete, az élő és élettelen anyaggal végzett 

tevékenység élménye. Az élő és élettelen anyagok megnevezése célnyelven, tevékenység közbeni beépítése a hosszú 

távú memóriába. 

2. Az alkotás folyamata, a gyakorlati problémafelismerési és problémamegoldó folyamat részei 
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Problémafelismerés 

Személyes igények, szükségletek megnevezése. Az egyéni indíttatású probléma felismerése és megértése segítséggel. A 

technikai probléma megfogalmazása. 

Tervezés 

A megoldáshoz vezető út kitalálása, megtervezése.  

Kommunikáció: a terv megjelenítése szóban, írásban, rajzban, anyagban. 

A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségeknek. 

A munka megszervezése és kivitelezése 

A konstruáláshoz, kivitelezéshez szükséges terv megértésen célnyelven, legfőképpen mintakövetés segítségével 

(szövegértés, rajzolvasás, mintakövetés). Egyszerű megoldás kiválasztása és megvalósítása. 

Alapanyagok alakítása kézzel, egyszerű eszközzel. Az anyagalakítás örömforrásként való megélése. 

A tevékenység és az eredmény értékelése 

Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő és kommunikációs képességek működtetése az alkotó- és 

elemzőmunka folyamatában. Célnyelven megfogalmazott egyszerű mondatok alkotása az eredmény értékelésére. 

Munkavégzési és tanulási szokások 

Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás. Egyszerű felszólító mondatok értése célnyelven a megfelelő 

munkakörülmények megteremtéséhez. 

3. Általános képességek és készségek fejlesztése 

Kognitív képességek és készségek: 

A szükségletek és lehetőségek felismerése, belátás (összefüggés – felismerés); problémafelismerés és megoldás 

(kreativitás), rendszerezés; tervezési képesség (térérzékelés, ábraolvasás); alkotóképesség; konstruáló képesség 

(modellalkotó képesség); tájékozódó, helyzetfelismerési képesség, kommunikatív képesség. 

Pszichomotoros képességek és készségek: 

Kivitelezés; kombinatív képesség; önellenőrzés, utánzás; kiválasztás; mozgáskoordináció; helyzetváltoztatás; 

helyzetfelismerés. 

Személyes képességek és készségek: 

Az önismeret, az önfejlesztés, az önkiszolgálás, az önellátás képessége; önvédelmi képesség (baleset megelőzés, 

közlekedés); kitartás; céltudatosság; szervezés, kezdeményezés, akaraterő. 

Szociális képességek és készségek: 

Felelősségtudat, felelősségvállalás, kötelességtudat; segítőkészség; alkalmazkodás, együttműködés, kapcsolatteremtés. 

1. évfolyam 

Éves óraszám: 37 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

Anyagok 
 

Ismerkedés a természetes anyagokkal, például agyag, 

fa, termések, levelek, szalma, nád, és a feldolgozott 

(átalakított) anyagokkal, például papír, fonal, textília. 

Fa, papír, fonal, textil megnevezése célnyelven ill. 

néhány tulajdonság használata pl. kemény, puha. 

A természetes és a mesterséges környezet anyagai. A lakás, 

az iskola, a játszótér tárgyai és anyagaik. 

A természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok. 
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Az anyag felhasználása. Kézművesség 
 

Összefüggések felismerése érzékszervi tapasztalással 

az anyagok tulajdonságai és a belőlük készíthető 

tárgyak között, az anyagok alakítása során. Például 

anyag gyúrása, lapítása, gömbölyítése, formázása; a fa 

tördelése, csiszolása, ragasztása;   a   papír   tépése,    

sodrása, nyírása, hajtogatása; a fonal sodrása, 

csomózása, bojtolása. Kézműves szakmák 

jellemzőinek megfigyelése, például fazekas, 

kosárfonó. Az anyagok formálásával kapcsolatos 

kifejezések értése célnyelven, pl. tépés, nyírás, 

hajtogatás, csomózás, gömbölyítés stb. 

A természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok 

tulajdonságai. 

Az eszközök és szerszámok rendeltetésszerű és 

balesetmentes használata.  

Az anyagokhoz kötődő mesterségek és szakmák. 

 

Mérés 
 

Becslés, mérés, egymás mellé rendezés, 

méretazonosság megállapítása, méretre alakítás. 

Mérés egyszerű formák segítségével, pl. logikai lapok 

négyzetei, ezek megnevezése célnyelven. 

Körvonalrajz, alaprajz. 

 

Építés 
 

Építés, alkotás minta, fénykép, látszati rajz vagy 

egyéni elképzelés alapján. 

Építés síkban és térben. 

Közlekedési ismeretek 
 

A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak 

értelmezése.  

A közlekedésben való részvétel gyakorlása – úttest, 

járda, jobb, bal szavak használata célnyelven. 

Az utazással kapcsolatos magatartás-formák 

megismerése és gyakorlása. A veszélyhelyzetek 

elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák  

A gyalogos közlekedés szabályai. A biztonságos 

tömegközlekedés. 

kialakítása. 

 

Életvitel – háztartástan 
 

Házimunkák megfigyelése, a munka-megosztás 

jelentőségének és módjának felismerése a családban, 

rajzos napirend készítése.  

Az egészséges ételek és ruházat kiválasztása és 

indoklása. 

Egyszerű mondatok megfogalmazása célnyelven a 

napirenddel kapcsolatban. Néhány étel, ruhaféle 

megnevezése. 

 

Házimunkák, munkamegosztás. 

Az egészséges táplálkozás és öltözködés. 

 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt, az 1. és 2. évfolyamot 

egy fejlesztési szakasznak tekinti.  

Ellenőrzés, értékelés 

A szóbeli ellenőrzés és értékelés folyamatos, minden órába beépítve működik. Egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal 

angolul értékelünk. Az esetleges gyengébb teljesítmény okait részletekbe menően a tanulók anyanyelvén beszéljük meg. 

A tanulók feladattartását, feladatértését,  az elkészített munkadarabok milyenségét szöveges formában negyedévente 

írásban is értékeljük. 
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2. évfolyam 

Éves óraszám: 37 

Belépő tevékenységformák Tartalmak 

Ember és környezete  

Az évszakok és az időjárási elemeinek (pl. napsütés, derült 

idő, eső, havazás, szél) felismerése és tulajdonságaik 

bemutatása. A lakóhely szűkebb földrajzi környezetének 

bemutatása. A környezet káros hatásainak felismerése és a 

védekezés módjainak felsorolása (pl. öltözködés, 

kunyhóépítés, házépítés). A természetes és az ember 

alkotta környezet megkülönböztetése, jellemzőik 

elmondása. Az évszakok, időjárási elemek célnyelven való 

megnevezése. Földrajzi környezettel kapcsolatos egyszerű 

mondatok megértése. 

Védekezés a környezet kellemetlen hatásai ellen. A 

természetes és mesterséges környezet. A lakóhely és 

lakótér. Az ember természetátalakító munkája. 

Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk  

A képlékeny anyagok megmunkálása, a henger- és a 

kúpforma összehasonlítása. Természetes anyagokból 

játékkészítés utánzással, majd önállóan, egyéni elképzelés 

alapján. Természetes anyagok megnevezése, egyszerű 

utasítások megértése a játékkészítés folyamán.  

A fához kötődő mesterségek megfigyelése (fafaragó, 

faesztergályos).  

A papírgyártás folyamatának megisme-rése. Különböző 

papírfajták megismerése anyagvizsgálat és megmunkálás 

során. Különböző papírfajták és tulajdonságaik 

megnevezése célnyelven. 

A fonal és a textília tulajdonságainak vizsgálata 

érzékszervi tapasztalással. 

Csomózások, hurkolások, sodrások, foná-sok, nemezelés 

alkalmazása játékkészítés közben. Kézi varrás gyakorlása. 

Az eszközök megnevezése célnyelven, egyszerű 

kifejezések megértése. 

Az anyagok vizsgálata, anyag-tulajdonságok. Az anyagok 

alakítása, célszerű és takarékos anyagfelhasználás. 

Mesterségek, gyártási folyamat. A helyes eszköz és 

szerszámhasználat. 

 

Mérés 
 

A becslés és a méretmegadás gyakorlása. Körvonalrajzok 

készítése. 

A mérés szerepe a technikában. Látszati rajz, vázlatrajz. A 

kicsinyítés és a nagyítás szükségessége, jellemzői, 

eljárásai. 

Tervezés, építés 
 

Építés térben egyéni elképzelés alapján építőelemekből. 

Makettek építése látszati rajzok alapján. A tervezéssel, 

építéssel kapcsolatos szavak, kifejezések használata 

célnyelven. Térbeli viszonyok meg-nevezése. 

A makett. Az elrendezés, az esztétikum és az egyensúly 

szerepe. 

 

Közlekedési ismeretek  

A veszélyhelyzetek felismerése, elemzése és elkerülésük 

módjainak megbeszélése, modellezése. 

A közlekedési eszközök használati  szabályainak 

értelmezése,  alkalmazásuk  gyakorlása A 

tömegközlekedési eszközök használatának gyakorlása. 

Közlekedési eszközök megnevezése, használatukkal 

kapcsolatos egyszerű mondatok megértése célnyelven. 

A biztonságos közlekedés. A forgalom-irányítás szerepe a 

közlekedés biztonságában. A forgalomirányítás jelzései. 

Jelzőtáblák, jelzőlámpák, gyalog-  

átkelőhelyek.  

Vasúti átjáró, sorompó, fénysorompó. 

Az utazásról. Viteldíj. 

A mozgólépcső használata. A biztonsági sáv szerepe a 

balesetek elkerülésében. 
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Életvitel, háztartástan 
 

Az otthoni és az iskolai környezet és tevékenységek 

jellemzőinek összevetése. Az osztályterem díszítése. A 

ház körüli (otthoni) teendőkben való részvétel, 

lehetőségeinek gyűjtése, a teendők megbeszélése, a 

házimunkában való szerepváltás elmondása. 

A házimunkák fajtái. 

 

A házimunkák veszélyforrásainak elemzése, a megelőzés 

lehetőségeinek meg-beszélése. Néhány házimunka 

megnevezése angolul. 

A házimunkák veszélyforrásai. 

 

Az egészséges táplálkozás, a helyes és a helytelen étkezési 

szabályok bemutatása, értelmezése. 

Egészséges és egészségtelen ételek meg-nevezése, 

étkezési szabályok megfogalmazása egyszerű 

mondatokkal célnyelven. 

Az egészséges táplálkozás ismeretei. 

 

A takarékossággal kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése. Az 

iskola közelében lévő szolgáltató egységek felkeresése és 

megismerése. (pl. posta, fodrászat, bevásárló helyek). 

A takarékosság fontossága. 

 

Szolgáltatások. 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

Az ember természetátalakító munkájával kapcsolatos tapasztalatokból példák sorolása (lakóhely és lakótér). A 

megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése, megnevezése konkrét tárgyakon célnyelven is. A 

tulajdonságokkal kapcsolatos tapasztalatok felhasználása a megmunkálás során. Az elvégzendő munkákhoz szükséges 

eszközök és szerszámok megnevezése célnyelven, biztos, balesetmentes használata. Látszati rajz, vázlatrajz készítése. A 

rajzelemek helyes alkalmazása. Egyszerű modell tervezése és építése. A biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak 

ismerete, járművek megnevezése, egyszerű mondatok megértése célnyelven.  

A háztartás ismert feladatainak és veszélyforrásainak megnevezése célnyelven is, védelmi stratégiák ismertetése. Példák 

sorolása az egészséges táplálkozásról és annak fontosságáról az ember életében, célnyelven történő megnevezéssel is. A 

takarékosság lehetőségének felismerése egyszerű problémaszituációban.  

Ellenőrzés és értékelés 

 A tanulók munkához való viszonyának, feladatértésének, feladattartásának szóbeli értékelése az órák alatt 

folyamatosan történik. Az elkészített munkadarabokat szóban vagy írásban értékeljük.  Az írásbeli értékelés 

dicsérőkártyák formájában valósul meg. 

A tárgyhoz kapcsolódó szavak, kifejezések megértését szóban értékeljük. 

Félévkor és év végén részletesebb írásbeli értékelést kapnak a gyerekek, mely  a fejlesztési követelmények  alapján 

készül. 
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3. évfolyam 

Éves óraszám: 37 

Belépő tevékenységek Tartalmak 

Az ember és környezete 
 

A környezet tárgyainak anyagai és eredetük megismerése. 

Élő és élettelen csoportosítása célnyelven a környezet 

tárgyainak eredete alapján. 

Élővilág és tárgyi környezet. A biológiai élőhelyek 

hasznosítható anyagai. A hasznosítható élettelen anyagok. 

 

Anyagok megmunkálása, felhasználása 
 

Természetes anyagok (fa és a természet kincsei), és 

feldolgozott (átalakított) anyagok (papír, fonal, textil) 

vizsgálata, alakítása. A természetes és feldolgozott 

anyagok megnevezése, csoportosítása célnyelven. A 

szerkezet, tulajdonság, funkció összefüggéseinek 

felfedezése a tárgyalakításban. Az előkészítő, alakító és 

kiegészítő műveletek elvégzése. 

Tárgy készítése, saját ötletek megvalósítása, a funkció, 

forma és esztétikum együttes figyelembevételével.  

Darabolás, hegyezés, faragás (rovás-faragás), 

papírhajtogatás, karcolás, vágás, fonás, szövés, kézi 

varrás gyakorlása konkrét feladatokban. A szükséges 

szer-számok, eszközök, néhány művelet meg-nevezése 

célnyelven.  

A szükséges szerszámok és eszközök balesetmentes 

használatának gyakorlása. 

Fához kötődő mesterségek megismerése, például ács, 

asztalos. Néhány mesterség megnevezése célnyelven. 

Az anyagok vizsgálata. Az anyag látható szerkezete. 

Formálhatóság és terhelhetőség. 

Az anyagok átalakítása. A szerkezet, a tulajdonság és a 

funkció összefüggése. A népművészet hagyományaihoz 

kapcso-lódó tárgyalakítás, mintakövetéssel. Fához kötődő 

mesterségek. 

 

Tervezés, építés  

Az építészet történeti fejlődésének tanulmányozása. 

Egyszerű épület makettek irányított és önálló tervezése, 

építése. A népi építészettel kapcsolatos tapasztalatok 

felhasználása tervező és építő feladatokban. A házak 

típusainak megnevezése célnyelven pl. családi ház, 

sorház, lakás, földszint, emelet. Helyiségek megnevezése, 

funkciói egyszerű mondatokkal célnyelven. 

Építészet fejlődése. 

Népi építészet. 

Építés térben. 

A lakás szerkezete. 

Az emberi alkotással létrehozott belső terek esztétikája. 

 

Mérés, műszaki ábrázolás  

A mérési eredmények feljegyzése.  

A méretek leolvasása a rajzokról. A rajz és a tárgy 

megfeleltetése. Ismerkedés a méretmegadás elemeivel. 

Alaprajz-készítés. Hosszúság mértékegységei célnyelven, 

ismerkedés néhány angol hosszúságmértékkel. Szélesség, 

hosszúság megnevezése célnyelven. Egyszerű alaprajzok 

készítése, jellemzése cél-nyelven. 

Mérés centiméter pontossággal. Mérési eredmények. 

A méretmegadás elemei. 

Rajzolvasás. 

Alaprajz. 

 

Közlekedési ismeretek  

A közlekedési eszközök használatának szabályai, ezek 

ismerete és gyakorlása. A biztonságos közlekedés 

gyakorlása tömegközlekedési eszközök használatával. A 

kerékpáros közlekedés gyakorlása. Közlekedési eszközök 

csoportosítása példákkal célnyelven. Tömegközlekedéssel 

kapcsolatos kifejezések gyűjtése, egyszerű élethelyzetek 

eljátszása. 

A közlekedés kialakulása, a kerék szerepének fontossága. 

Városi tömeg-közlekedés. Kerékpáros közlekedés.  

Utazás vasúton. 

Közlekedésbiztonság. 
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Életvitel, háztartástan  

A háztartást megkönnyítő eszközök megismerése és 

használatuk gyakorlása. Háztartási eszközök 

megnevezése cél-nyelven. Az életkornak megfelelő ön-

kiszolgáló tevékenység algoritmusának bemutatása. A 

háztartási balestek veszé-lyeinek felismerése és 

megelőzési módjuk bemutatása konkrét helyzetekben. 

Néhány baleseti betegség megnevezése célnyelven pl. 

áramütés, égés stb. 

A korszerű táplálkozás szabályainak értelmezése. 

Egyszerű mondatok alkotása célnyelven a helyes és 

helytelen táplálkozásról. A testápolás alapvető 

szabályainak alkalmazása helyzetgyakorlatokban. 

Testápolással kapcsolatos ki-fejezések értése célnyelven.  

Háztartási eszközök és biztonságos használatuk. 

Testápolás. Egészséges táplálkozás. 

Lakóhelyi szolgáltatások. 

 

Példák gyűjtése a helyes idő-, anyag- és pénz-beosztásra. 

A zsebpénz felhasználásának és megtakarításának 

megtervezése. 

A zsebpénz. 

Takarékosság, gazdálkodás, megtaka-rítás. 

Takarékosság, zsebpénz és néhány ezekkel kapcsolatos 

kifejezés értése célnyelven. A telefon használatának 

gyakorlása. Telefonálási szokások a célnyelvi országban, 

helyzetgyakorlattal. 

A következő tanévi fejlesztés feltételei 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatának megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználás feladathelyzetben. Az 

anyag, a szerkezet, a forma, a funkció és az esztétikum összefüggéseinek érvényesítése a tárgykészítés folyamán. 

Szakszerű és biztonságos szerszámhasználat és ezek megnevezése célnyelven. Egyszerű makett irányított tervezése és 

elkészítése. Egyszerű ábra olvasása és értelmezése. Mérés centiméter pontossággal, méréssel kapcsolatos kifejezések 

használata célnyelven. A biztonságos gyalogos közlekedés és tömegközlekedési eszközhasználat szabályainak ismerete, 

megértésük célnyelven, alkalmazása szituációs játékokban. Az életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenység 

bemutatása társaknak. 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulók feladattartásának, feladatértésének, munkához való viszonyának szóbeli értékelése az órák alatt folyamatos. 

Az elkészített munkadarabokat szóban vagy írásban értékeljük. A tananyaghoz kapcsolódó szavak, kifejezések 

célnyelven történő megértését alkalmanként írásban számonkérjük és szövegesen értékeljük. Részletesebb írásbeli 

értékelés félévkor és év végén történik.  

4. évfolyam 

Éves óraszám: 74 

Belépő tevékenységek Tartalmak 

Az ember és környezete 
 

Természetes és mesterséges környezet szempontokkal 

irányított megfigyelése, a legfontosabbak megnevezése 

célnyelven pl. út, alagút, híd stb. A technikai 

érdekességek, természeti „találmányok” megfigyelése, 

bemutatása. A városi és falusi élet összehasonlítása 

célnyelven is, vélemény megfogalmazása a 

tapasztalatokról. Előnyök, hátrányok megfogalmazása 

egyszerű mondatokkal. 

Épített környezet, korszerű építmények: épületek, utak, 

alagutak, hidak, felüljárók, toronyházak, tornyok. 
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Anyagok megmunkálása, felhasználása 
 

Természetes és feldolgozott (átalakított) anyagok 

csoportosítása, ezek megnevezése célnyelven. Az 

anyagvizsgálatok elemi módszerének megismerése (fa és 

a természet kincsei, fém, fonal, textília, műanyag) és 

alkalmazása feladathelyzetben. Az alapanyagok célszerű 

kiválasztása és a legkevesebb hulladékra törekvés a 

munkafolyamatokban. 

A technológiai lépések alkalmazása, önálló tervezés és 

kivitelezés. 

A problémamegoldó döntések rövid indoklása. 

Az anyagok csoportosítása. Az anyagok vizsgálata. Az 

anyagok átalakítása (fel-dolgozása). 

Az alapanyag, a résztermék, a termék, a hulladék és a 

melléktermék fogalma. Cserélhetőség, szabvány. 

Hagyományos technológiák a ház körül és a 

kézművességben. 

 

Tervezés, építés 
 

A feladat elképzelése, megoldási tervek készítése 

célnyelven történő megnevezéssel. A forma, a funkció és 

a méret közötti összefüggések megállapítása és 

felhasználása a tervezés során. A műveleti sor önálló 

megalkotása és végrehajtása. 

A cél megfogalmazása: a rendeltetés, a célszerűség, a 

szerkezet, a tulajdonságok és a forma összhangja. 

 

Mérés, műszaki ábrázolás  

A mérés és a rajzeszközök használatának gyakorlása. A 

tárgy jellemzése alaprajz és vázlatrajz alapján. 

Rajzolvasás gyakorlása. Néhány egyszerű mondat 

megfogalmazása célnyelven. 

Alaprajz és nézet. 

Nézeti ábrázolás, nézetrajz. 

 

Épített környezet 
 

Egyszerű makettek készítése és a kész munka 

összehasonlítása a tervekkel, egyszerű mondatokkal 

célnyelven is. A terv funkcionális és formai 

megfelelésének megállapítása. 

Az emberi alkotással létrehozott terek esztétikai 

követelményei. A szerkezet és a forma kapcsolata. Az 

elrendezés szabályai. Működőképesség és esztétikum. A 

szín, a forma és a harmónia hatása a közérzetre. 

Közlekedési ismeretek 
 

A tömegközlekedési szabályok értelmezése, alkalmazása 

szituációs játékokban. A kerékpáros közlekedés 

gyakorlása, táblák, lámpák, útburkolati jelek 

megismerése, néhány célnyelven történő megnevezése. 

Szabálykövető magatartás gyakorlása élethelyzetekben. A 

közlekedéssel kapcsolatos  utasítások, monda tok 

megértése angolul. 

A modern közlekedés eszközei. Szárazföldi, vízi és légi 

közlekedés.  

Helyi és távolsági közlekedés. 

 

Életvitel, háztartástan 
 

Egyszerű háztartási munkák bemutatása. Megoldásmódok 

keresése az idővel való gazdálkodás bemutatására. 

A munkaterület tisztán tartása, rendszeretet fejlesztő 

gyakorlatok. Renddel kapcsolatos szavak, kifejezések 

megnevezése célnyelven.  

Az egészséges és kultúrált étkezés szabályainak 

bemutatása, megbeszélése célnyelven is.  

Szabadidős programok összeállítása célnyelven is tanári 

segítséggel, takarékossággal kapcsolatos példák 

felismerése, gyűjtése. 

A szolgáltatások használata, például telefonos tudakozó, 

mentők, tűzoltók, rendőrség, pályaudvarok hívása. 

Háztartási munkák. Kulturált, egészséges étkezés. 

Balesetmentes szabadidőtöltés és játék. 

Öltözködési szabályok. Takarékosság. 

A magatartás esztétikuma. 

Értékrend alakítása. 

A lakásból elérhető legfontosabb szolgáltatások. 
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A továbbhaladás feltételei 

Épített környezet, korszerű építmények megnevezése célnyelven is. Az anyag-feldolgozás általános jellemzőinek 

bemutatása. Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek ismerete és használata. A technológiai lépések helyes 

alkalmazása konkrét feladatokban. Az anyagok takarékos és célszerű felhasználása a munkadarab elkészítésekor. 

Önálló tervezés és kivitelezés az építésben és a tárgyalakításban, a használt eszközök megnevezése célnyelven. A tervek 

és elképzelések rajzi megjelenítése, illetve egyszerű mondatok megfogalmazása tanári segítséggel célnyelven. Egyszerű 

makett készítése és elemzése a terv alapján. A közlekedés szabályainak ismerete. Kulturált közlekedési magatartás 

modellezése szituációs játékokban, helyzetgyakorlatokban. Beszámoló egyszerű háztartási munkák elvégzéséről 

célnyelven is. A takarékosság fontosságának és lehetőségének felismerése konkrét helyzetekben. Időjáráshoz, 

évszakhoz, napszakhoz, alkalomhoz kapcsolódó életviteli szokások értelmezése, indoklása, tanári segítséggel 

célnyelven is. 

Ellenőrzés és értékelés 

A tanulók feladattartásának, feladatértésének szóbeli értékelése a tanórák alatt folyamatos. Az elkészített 

munkadarabokat érdemjeggyel értékeljük. 

A tananyaghoz kapcsolódó szavak, kifejezések célnyelven történő megértését alkalmanként írásban számon kérjük és 

érdemjeggyel értékeljük. 

Felhasznált segédletek 

Andrew Wright- Art and Crafts with Children 

Preisinger Zsuzsa-Újhelyiné dr. Pető Éva      

                                 Első kétnyelvű rajz-technika könyvem 

                                 Második kétnyelvű technika könyvem 
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Testnevelés és sport 1-4 évfolyam 

Évfolyam 1 2 3 4 Összesen 

 heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi 

Testnevelés és sport 3 111 3   111 3 111 3 111   

Célok és feladatok 

Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a  testkultúra szközeinek 

(testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek), 

valamint a természet egészségfejlesztő 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, a mozgásos  

játék, a versengés örömét. 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. 

A testnevelés és sport felkészít – transzferálódó hatásaival – az élet és munkanehézségek elviselésésére, a 

kapcsolatteremtő képesség fejlesztésére, a szolidarítás, a tolarencia és a fair play szellemének megismertetésére is. 

Az ember bio-, pszichikai természetéről ismereteket, meggyőződéseket, értékítéleteket alakít ki. Képessé tesz a 

környezetben végbemenő változások egészségügyi jelentőségének értékelésére, egyben összhangot teremt az egyéni 

tevékenység és életmód között. Higiéniai szokások alakításával az egészségfejlesztő eljárások, módszerek 

megismertetésével szükségleteket fejleszt az egészség megőrzése és fenntartása érdekében. A testnevelés a köznapi, 

kulturált viselkedés társadalmilag kialakult és hasznos mozgáskészletének elsajátítását, az alapvető viselkedési sémák 

alkalmazását segíti elő. Igényt kelt az esztétikus szép test, a szép, biomechanikailag helyes testtartás kialakítására és 

fenntartására. 

Az iskolai testnevelés és sport aktívabb szerepvállalásra nevel, sajátos eszközein keresztül önkifejezésre, 

önmegvalósításra ad lehetőséget. 

Az alsó tagozatos testnevelés és testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (ismeretekkel, 

jártasságokkal, kézségekkel, 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 mozgásrendszerek 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 higiénia szokások kialakítása, erősítése, az 

ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, megfelelő felkészítés 

keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére, a prevenció lényegének és 

relaxációs eljárásoknak a megismerése, megértése. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, az 

úszás elsajátítása, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az  egyéni adottságokhoz igazított 

fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskézség-készlet megszerzése, a feladatmegoldáshoz, 

a képességfejlesztéshez 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. 

A tantárgy  angol nyelven történő oktatása alapozza meg a ráépülő más angol nyelven oktatott tantárgyak eredményes 

tanulását.  

A tantárgy tanulása során elsajátított angol nyelvű ismeretek tudatos használatára bátorítás. 

Az órákon a lehető legtöbb alkalom biztosítása az angol nyelvű kommunikáció alkalmazására. 

Célunk, hogy a tanult és alkalmazott angol szakkifejezéseket értse meg a tanuló, és azokat tudja végrehajtani.   
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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 testmozgással 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 a terephez igazítani, futás közben 

akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás, lökés, vetés) technikákat, ezzel is gazdagítva 

alapvető (generikus) készségkészletüket. 

 Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek egyszerű hely- és 

helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben. 

 Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szintű játékkészség 

birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. 

 Váljanak vízbiztossá, 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 feladatmegoldások 

során. 

 Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 

 Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 

A mozgásigény fenntartásának követelményei 

 Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sportolást. 

 Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 

Fejlesztési feladatok 

1-2. évfolyam 

 Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. 

 Rövid távú gyors futások, futás saját tempóban külső kényszer nélkül. 

 Futások irányváltoztatással. 

 Egyszerű szabályokon alapuló fogójátékok. 

 Rövid idejű, kis erőkifejtésű szökdelések és ugrások. 

 Kúszások, mászások, statikus jellegű egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes mozgások. 

 A rúd-, kötélmászás technikája. 

 Egy- és kétkezes dobások, hajítások kis súllyal(marok-, teniszlabda, könnyű gumilabdák). 

 A labdakezelés alapjai (gurítás, elkapás, dobás, labdavezetés kézzel, lábbal, célzás álló és mozgó tárgyra). 

 Vízhez szoktatás, az úszás technikai alapjai. 

 Higiéniai ismeretek feltárása, növelése. 

3-4. évfolyam 

 Egyszerűbb alapformájú 1-8 ütemű gimnasztika, esetleg rövidebb gyakorlatsorrá kapcsolva, statikus 

egyensúlyviszonyok gyakoroltatása talajon és szereken is. 

 Játékos testtartást javító feladatok és játékok, talpboltozatot erősítő testgyakorlatok. 

 Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. 

 Hosszú távú futások saját tempóban. 

 Fogó játékok, különböző sor- és váltóversenyek, fokozatosan nehezedő szabályokkal. 

 Rövid idejű, fokozatosan növekvő erőszükséglet jellegű szökdelések, ugrások saját erőbeosztással. 

 Kúszások, mászások, statikus és dinamikus egyensúlygyakorlatok, egyéb természetes gyakorlatok. 

 Rúd- kötélmászás fokozódó gyorsasággal, mászóversenyek. 

 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 sebességviszonyainak variálása, a kiszámíthatatlansági tényezők növelése. 
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 Nehezedő labdakezelési gyakorlatok kézzel és lábbal, sor-, váltóversenyek részeként is gyakoroltatva, a 

labdakezelés elmélyítése. A cselezés, a másik társ mozgással való becsapásának tanítása. 

 Tanulási,testgykorlási-edzési anyag ágyazása játékokba, testnevelési játékokba, gyermektáncokba, sportágakat 

előkészítő, egyszerűsített szabályú játékokba. 

 Egyszerűbb sportági technikai elemek tanítása (szertorna, RG, atlétikai jellegű technikai elemek). 

 Eszközhasználatú sportági technikák tanulása (labda, kislabda stb.) a gyermek méreteihez és erejéhez igazodó 

szersúly kiválasztásával, sportágat előkészítő játékok tanulása. 

 Rövidebb, egyszerű mozgásrendszerű koreográfiák betanulása. 

 Az úszás technikája, egy biztonságot nyújtó úszásnem megtanulása. 

 Az 1-2. évfolyam tananyagának bővített és nehezített formában történő továbbvitele. 

 Higiéniai elemek növelése, szoktatás az alkalmazásukra. 

Értékelés 

Az értékelés helyesen alkalmazva hatékony módszere a pozitív tulajdonságok kibontakoztatásának, a negatívak 

korrigálásának, a testnevelés megkedveltetésének. 

A testnevelés tantárgyi értékelésének szempontjai: 

 az órán elhangzott és használt szakkifejezések megértése és végrahajtása, 

 a teljesítményt, 

 a technikai végrehajtást, 

 a tanuló aktivitását, 

 előző teljesítményéhez viszonyított fejlődését azonos mértékben kell figyelembe venni. 

Nem kell mindig számon kérnünk ahhoz, hogy képet kapjunk a tanuló tudásáról. 

Egyidejűleg kell alkalmaznunk a folyamatos megfigyelés és az időszakos ellenőrzés során való értékelés, osztályozás 

módszerét. 

A testnevelés és sport tanításának feltételei 

Eszközök, sportszerek, felszerelések: 

 kondicionálóterem, 

 futópálya, 

 ugrógödör, 

 dobóterület 

 sportjátékpálya. 

Tornatermi berendezések: 

 bordásfal (2 tanulónként 1  db.) 

 tornapad 4 db. 

 gerenda 2 db. 

 gyűrű 2 db. 

 ugrószekrény 2 db. 

 mászókötél 4 db. 

 talajszőnyeg 8 db. 

 ugródomb 1 db. 

 ugródeszka 2 db. 

 ugrózsámoly 12 db. 

 súlypont-emelkedésmérő 1  db. 

 testmagasságmérő 1 db. 

 mérleg 1 db. 

Atlétikai szerek: 

 futógát 10 db. 

 kislabda 36 db. 

 magasugró mérce 1 db. 

 magasugróléc 2 db. 

 rajttámla 5 db. 

 súlygolyó (3-5 kg-os) 12 db. 

 váltóbot 18 db. 

 mérőszalag 2 db. 

 stopperóra 4 db. 

 ásó, gereblye 1-1 db. 
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Kéziszerek: 

 gumi v. műanyag labda 18 db. 

 medicinlabda Í(1, 2, 3, 4 kg.)  32 db. 

 ugrókötél, gumikötél 40 db. 

 kézisúlyzó (2,3 kg-os) 18 pár, 

 tornabot, vasbot 30 db. 

 erőfejlesztő gépek, 

 karika 40 db. 

sportjátékok eszközei: 

 kézilabda kapu 1 pár 

 kézilabda 10 db. 

 kosárlabda palánk 1 pár 

 kosárlabda 10 db. 

 röplabda állvány 1 pár 

 kosárlabda 10 db. 

 röplabda állvány 1 pár 

 röplabda 10 db. 

 futball-labda 6 db, 

 tollaslabda,  

 tollaslabda háló 

 pumpa 1 db. 

E g y é b 

 mentőláda 1 db. 

 magnetofon 1 db. 

 locsolócső 40 m. 

 faliképek, 

 videokamera, 

 szánkó. Testnevelés és sport  

1. évfolyam 

Óraterv 

Témakör Óra 

Rendgyakorlatok 3 

Előkészítés és prevenció 11 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint  

Dobások 18 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 18 

Labdás gyakorlatok 18 

Küzdő feladatok, játékok 4 

Szabadidős sporttevékenységek 4 

Úszás (amennyiben lehetőség van rá) 30 

Szabadon felhasználható órakeret 5 

Ö S S Z E S E N :  111 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 Legyen képes megérteni és végrehajtani a tanító célnyelven elhangzó utasításait. 

 Ismerjék meg a tanórai gyakorlás során alkalmazott jeleket (taps, sípszó, kézfeltartás, stb.). 

 Tudják elvégezni a tanult egyszerű gimnasztikai gyakorlatokat bemutatás után. 

 Tudjanak 1-2 percig futómozgást tartalmazó játékos tevékenységet végezni. 

 Tudjanak felugrani egy és páros lábról. 

 Ismerjenek 1-2 szabadidős játékot angol nyelven. 

 Tudjanak megnevezni az órán használt 3-4 eszközt angol nyelven. 
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Rendgyakorlatok 

Óraszám: 3 óra 

Altémák 

 Sorakozás vonalban segédvonalak, tárgyak segítségével. 

 Vigyázzállás, pihenjállás. 

 Testfordulatok helyben. 

 Köralakítás kézfogással. 

 Szétszórt alakzat felvétele. 

 Járás ütemre. 

 Játékok (vetkőző - öltöző verseny, párkereső, mozdulatlanság, stb.). 

Tevékenységek 

 Alakzatok gyors felvétele és változtatása. 

 Az öltöző és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. 

Előkészítés és prevenció 

Óraszám: 11 óra 

Altémák 

 Utánzó és játékos alapformájú szabad, kéziszer (labda, babzsák, ugrókötél, karika) és szergyakorlatok (pad, 

bordásfal). 

 Tartásjavító és gerincdeformitásokat megelőző (korrigáló) gyakorlatok. 

 Az előkészítést és a motorikus képességek alapozását jól szolgáló gyakorlatok. 

 Játékok, ritmikus feladatok énekre, zenére. 

Tevékenységek 

Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. 

Járások, futások, szökdelések és ugrások valamint dobások 

Óraszám: 18 óra 

Altémák 

Járások és futások 

 Járások és futások kötetlenül és alakzatban, meghatározott útvonalon, rövid és nyújtott lépésekkel. 

 Játékok: 

utánzó és szerepjátékok, 

fogójátékok, 

átfutásos játékok, 

egyéni-, sor- és váltóversenyek futásfeladattal. 

Szökdelések, ugrások 

 Szökdelések egy, váltott, páros lábon meghatározott távolságig. Szökdelések kötéláthajtással. 

 Távolugrás helyből és nekifutással, elugrósávból. 

 Játékos egyéni-, sor- és váltóversenyek szökdelési feladatokkal, elsősorban nem gyorsaságra törekvéssel. 

Dobások 

 Gurítások, dobások különböző súlyú és mértékű szerekkel távolba, célra, falra különböző testhelyzetekből, egy és 

két kézzel. 

 Kislabdahajítás helyből 

 Játékok dobásfeladattal, gurítással, célzással. 

Tevékenységek 

 Az ütközések elkerülése a fogójátékokban és a futásfeladatokban, térnyerés a fogóval szemben. 

 Tartós futás 3-4 percig pihenő nélkül, illetve kisebb séták beiktatásával. 

 Futómozgást tartalmazó feladatok (játékok) végzése. 

 Szökdelések és ugrások megfelelő ritmusban. 

 Távolba és célba dobás egy és kétkézzel. 
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Támasz, függés- és egyensúlygyakorlatok 

Óraszám: 18 óra 

Altémák 

 Játékos és utánzó mászás-, kúszás- és függésgyakorlatok. 

 Egyensúlygyakorlatok hely- és helyzetváltoztatással, koordinációs gyakorlatok. 

 „Vándormászás” függőállásból bordásfalon. 

 Mászókulcsolás boton, mászórúdon, kötélen. 

 Gurulóátfordulás előre guggolótámaszból, terpeszállásból zsugor- és terpeszülésbe. 

 Játékok: egyéni-, sor- és váltóversenyek állatutánzó feladatokkal. 

Tevékenységek 

Egyszerű támasz-, függő- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. 

Labdás gyakorlatok 

Óraszám: 18 óra 

Altémák 

 Egyéni labdakezelést fejlesztő ügyességi gyakorlatok. 

 Átadás - átvételi gyakorlatok előkészítése. 

 Játékok labdacica gurítással, dobással, szabadulás a labdától, sor- és váltóversenyek ügyességi feladatokkal). 

Tevékenységek 

Egyszerű labdakezelési feladatok végzése. 

Küzdő feladatok, játékok 

Óraszám: 4 óra 

Altémák 

 Húzások, tolások párokban, csoportokban. 

 Leülések, felállások párokban kézfogással és a hátukat összetámasztva. 

 Játékok (kézvívás fekvőtámaszban, kakasviadal). 

Tevékenységek 

A kulturált, sportszerű test - test elleni küzdelem elfogadása és végrehajtása. 

Szabadidős sporttevékenységek 

Óraszám: 4 óra 

Altémák 

 Fogó- futójátékok és labdaiskola gyakorlatok. 

 Séták, ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök. 

 Szánkózás, hócsata és hóemberépítés. 

Tevékenységek 

Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játékok. 

Úszás 

Órazám:  30 óra 

Altémák 

 Vízhez szoktató játékok. Sorakozás és vonulás derékig érő vízben. 

 Siklás és lábtempó a választott úszásnemben. 

 Siklás és kartempó. 

 Kar- és lábtempó összehangolása. 

 Játékok a vízben. 
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Tevékenységek 

Barátkozás a vízzel, vízbiztonság szerzése. 

6-8 m. leúszása lábletétel nélkül. 

2. évfolyam 

Óraterv 

Témakör Óra 

Rendgyakorlatok 2 

Előkészítés és prevenció 12 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 23 

Támasz-, függés és egyensúlygyakorlatok 25 

Labdás gyakorlatok 25 

Küzdő feladatok, játékok 6 

Szabadidős sporttevékenységek 6 

Úszás  

Szabadon felhasználható órakeret 12 

Ö s s z e s e n :  111 óra 

 

A szabadon felhasználható órakeretből 12 órát használhatnak fel úszásoktatásra, vagy a többi témakör gyakorlására. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 Legyen képes megérteni és végrehajtani a tanító célnyelven elhangzó utasításait. 

 Játékos formában legyen képes utasításokat adni különböző testhelyzetek végrahajtására. 

 Ismerjék és tartsák meg a kialakult szokásrendet. 

 Ismerjenek néhány játékos formájú szabad- és kéziszergyakorlatot. 

 Tudjanak 3-4 percig futómozgást tartalmazó játékos tevékenységet végezni. 

 Tudjanak futásból egylábról elugrani és páros lábra guggolásba érkezni. 

 Tudjanak célba dobni megfelelő találatbiztonsággal. 

 Tudják megtartani saját testsúlyukat függéshelyzetben. 

 Tudják a labdát egyéni elképzelés szerint mozgatni. 

 Ismerjék az időjárás hatása elleni védekezést. 

 Tudjanak megnevezni a testnevelés órán használt 5-6 eszközt angol nyelven. 

Rendgyakorlatok 

Óraszám: 2 óra 

Altémák 

 Sorakozás, Köszöntés. Testfordulatok jobbra, balra. 

 Járás ütemtartással helyben és tovahaladással zenére, tapsra, dobbantásra. 

 Játékok a feladatok szebb, pontosabb végrehajtására. 

Tevékenységek 

Az alakzatok gyors kialakítása és változtatása. 

Az öltöző, a szertár és a gyakorlóhely rendjének kialakítása. 

Előkészítés és prevenció 

Óraszám: 12 óra 

Altémák 

Utánzó és játékos szabad, társas, szabadgyakorlati alapformájú kéziszer és kiegészítőszer (pad, bordásfal) gyakorlatok 

Határozott formájú szabad- és páros gyakorlatok, padgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszergyakorlatok. 

Izomnyújtó, izületi mozgáshatárokat növelő gyakorlatok. 

Játékos, tréfás gyakorlatok. 

Tevékenységek 

Játékos és határozott formájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok végrehajtása. 
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Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 

Óraszám: 23 óra 

Altémák 

Járások és futások 

 Járás, futás különböző alakzatokban, játékos és utánzó feladatokkal, iram- és irányváltoztatással. 

 Járás, futás zenére, futás kötéláthajtással előre. 

 Futás különböző jelekre történő reagálás után. 

 Játékok futásfeladatokkal (vonatozás, tűz- víz- repülő). 

Szökdelések, ugrások 

 Szökdelések egy, váltott, páros lábon 15-20 m-ig. 

 Szökdelések ugrókötéllel. 

 Távolugrás helyből és nekifutásból, elugrósávból. 

 Játékok szökdelési feladatokkal (fogók, egyéni-, sor és váltóversenyek). 

Dobások 

 Hajítási kísérletek papírgombóccal, csomózott végű szalaggal (üstökös). 

 Dobások vízszintes és függőleges célba, távolba különböző szerekkel, egy és két kézzel. 

 Dobójátékok (labdacica, kiszorító, tűzharc, stb.). 

Tevékenységek 

 Gyors indulás különféle testhelyzetből. 

 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. 

Támasz, függés- egyensúlygyakorlatok 

Óraszám 25 óra 

Altémák 

 Helyváltoztatás állatmozgást utánozva (pókjárás, sánta róka, ....) 

 Helyváltoztatás vízszintes és rézsutos padon, hason- és hanyattfekvésben, kéz- láb támaszban, rákjárásban, 

pókjárásban. 

 Gurulóátfordulás előre: terpesz, hajlított- és guggolóállásból, nyújtott és zsugorülésbe, guggolótámaszba. 

 Gurulóátfordulás hátra enyhén lejtős felületen. 

 Tarkóállás. 

 Zsugor fejenállás. 

 Mászó kulcsolás rúdon, kötélen, mászási kísérletek 

 Felugrások állásból páros lábon kéztámasszal különböző szerekre 

 Egyensúlyozó járás vonalon és parton, part merevítő gerendáján előre, hátra és oldalra. 

 Játékok (gépkocsik kéz- és lábtámaszban, sor- és váltóversenyek állatutánzó járással). 

Tevékenységek 

Egyszerű támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok biztonságos végrehajtása. 

Labdás gyakorlatok 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

 Labdás ügyességfejlesztés álló labda megfogása, felemelése, visszahelyezése, labdagörgetés egy-, kétkézzel 

helyben a lábak körül és továbbhaladással, gurítás társhoz oda - vissza terpeszülésben, feldobott labda elfogása, 

eldobott labda elfogása utánfutással egy pattanás után és földreérés előtt. 

 Labdavezetés kézzel helyben (állásban, ülésben, guggolásban) és továbbhaladással kötetlenül. 

 Labdavezetési kísérletek lábbal. 

 Játékok (szabadulás a lufi labdától, adogató versenyek, vadászok, bombázó). 

Tevékenységek 

Egyszerű labdakezelési (átadási - átvételi) feladatok végzése. 
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Küzdőfeladatok, játékok 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Tréfás párosgyakorlatok a küzdő játékok előkészítése érdekében (pirospecsenye, sótörés). 

 Karemelés, illetve leszorítás társ ellenállásával szemben. 

 Játékos tolások- húzások párokban, csoportosan (kötélhúzás, botbirkózás). 

 Emelések, hordások. 

Tevékenységek 

Egyszerű küzdőfeladatok elfogadása és végzése. 

Szabadidős sporttevékenységek 

Óraszám: 6 óra  

Altémák 

 Népi- és gyermekjátékok játszása (adj király katonát,...). 

 Testnevelés óra tartása nem iskolai környezetben (játszótér, erdő,....). 

 Ügyességet fejlesztő közlekedési eszközök (kerékpározás, gördeszkázás, korcsolyázás,....). 

Tevékenységek 

Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. 

Úszás 

Altémák 

 Szabadgyakorlatok a vízben. 

 A választott úszásnem kar- és lábtempójának összehangolása a levegővétellel. 

 Vízi játékok (halacska, hajóvontatás, stb.). 

Tevékenységek 

Vízbiztonság szerzése, 8-10 m. távolság átúszása lábletétel nélkül. 

 

3. évfolyam 

Óraterv 

Témakör Óra 

Rendgyakorlatok 4 

Előkészítés és prevenció 8 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 25 

Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok 25 

Labdás gyakorlatok 25 

Küzdő feladatok, játékok 6 

Szabadidős sporttevékenységek 6 

Úszás  

Szabadon felhasználható órakeret 12 

Ö s s z e s e n :  111 óra 

A szabadon felhasználható órakeret 12 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a többi témakör gyakorlására fordíthatjuk. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 Értse és kövesse a tanítója által angol nyelven adott vezényszavakat. 

 Tudják követni a tanár angol nyelvű utasításának megfelelően a gimnasztikai gyakorlatok végzését. 

 Tudjanak 5-6 percig saját iramban futni. 

 Tudják szabályozni ugrásaik erejét, irányát. 

 Tudjanak kislabdával 12 m-t hajítani. 

 Tudják mászókulcsolással, hajlított karú függésben testhelyzetüket 4-5 mp-ig megtartani. 
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 Tudjanak folyamatosan haladni labdavezetéssel. 

 Ismerjék és alkalmazzák a labda birtokbavételének és továbbításának legegyszerűbb módjait. 

 Képes legyen a célnyelven csapatot szervezni és egyszerűsített szabályokkal sportjátékot játszani. 

 Ismerjen néhány szabadidős játékot angol nyelven. 

 Tudjanak megnevezni angol nyelven a tanórán használt 7-8  eszközt. 

Rendgyakorlatok 

Óraszám: 4 óra 

Altémák 

Az eddig tanultak gyakorlása 

 Kétsoros vonal, kettes oszlop alakítása. 

 Megindulás, megállás két ütemben. 

 Fejlődések menet közben. menet lépéstartással. 

 Nyitódás, zárkózás, tér- és távköz felvétele. 

 Játékok (csoportok, nemek, sorok között a vezető parancsára). 

Tevékenységek 

A rendgyakorlatoknál az egyöntetű végrehajtás fokozatos kialakítása, az utasítások késlekedés nélküli végrehajtása. 

Előkészítés és prevenció 

Óraszám: 8 óra  

Altémák 

Gimnasztika 

 Önállóan, társutánzással, valamint szaknyelvi utasításra végzett szabadgyakorlatok, valamint szabadgyakorlati 

alapformájú társas-, kéziszer- és szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly). 

 Előkészítő, képességfejlesztést szolgáló testnevelési játékok (fogójátékok, versenyzések kettős körben, 

kakasviadal.(stb.). 

Tevékenységek 

Az alapvető gimnasztikai alapformák pontos végrehajtása. 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 

Óraszám:  25 óra 

Altémák 

Járások 

 Járás, futás zenére, ütemtartással. 

 Járás ütem- és lépéshossz szabályozással, hátrafelé, oldalirányban keresztlépéssel, magas térdemeléssel, párokban 

végzett játékos feladatokkal (vak fogó tapssal, stb.). 

Futások 

 Álló- és guggoló rajt. 

 Tartós futások, akadályfutás 40-60 m-es távon 4-5 akadállyal. 

 Futás kötélhajtással. 

 Futóversenyek. 

 Játékok (fogók, üsd a harmadikat, fekete-fehér). 

Szökdelések, ugrások 

 Mint az előző évfolyamokon, valamint kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapatokban (ketten hajtják a kötelet). 

 Szökdelések egy, váltott és páros lábon taps ritmusát követve. 

 Játékok (kakasviadal, kenguru, fogó, stb.). 

Dobások 

 Hajítások, dobások távolba és célba különböző méretű labdával, döngető, fogyasztó, “bombázás”. 

Tevékenységek 

 Rajtolás jelre. Gyorsfutás 20-30 méteren, versenyszerűen. 

 Tartós futás 8-10 percen keresztül. 

 Ugrások változatos formában, megfelelő szabályozottsággal végrehajtva. 

 A hajító mozdulat lehetőleg nyújtott karhelyzetből indítva. 

 Dobóterpeszből (a hajítókarral ellentétes láb van elől) célbadobás a dobásbiztonságot növelve. 
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 Futó-, ugró, és dobóügyesség fejlesztése változatos feltételek között. 

Támasz, függések és egyensúly gyakorlatok 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

Az 1-2. évfolyamon felsoroltak, valamint mellső és hátsó fekvőtámaszban “körző”. 

 Gurulóátfordulás előre és hátra guggolótámaszból és terpeszállásból. 

 Sorozatgurulóátfordulás előre. 

 Fejállás és kézállási kísérletek. 

 Mászási kísérletek kötélen. Függeszkedés vízszintes irányba bordásfalon. 

 Egyensúlyozó járás és fordulatok gerendán, pad merevítő gerendáján. 

 Játékok (kígyóvedlés, talicskázás, akadályverseny). 

Tevékenységek 

A torna (jellegű gyakorlatok kis segítséggel biztonságosan és szép tartással történő végrehajtása. 

Labdás gyakorlatok 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

Labdás ügyességfejlesztés mint az előző évfolyamokon, valamint: labdavezetés jobb, bal kézzel helyben és 

továbbhaladással, egy lábon szökdeléssel, szlalom útvonalon, labdavezetés lábbal meghatározott útvonalon, valamint 

kis területen, az ütközések elkerülésével. 

 Egykezes átadás és átvétel párokban. 

 Rúgási kísérletek belsővel falra és felfordított padra. 

 Játékok (fogyasztó körben, váltóversenyek labdavezetéssel, kétudvaros fogyasztó, stb.). 

Tevékenységek 

Együttműködés a társakkal a labdás játékokban. 

Küzdő feladatok, játékok 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Önellenállásos feladat - végrehajtások (karemelés-, leengedés-, csigafutás-, lökésimitációk). 

 Mögékerülési és kiemelési kísérletek párokban. 

 Játékok (kakasviadal, kézvívás fekvőtámaszban, lábvívás támadóállásban, botbirkózás). 

Tevékenységek 

Kultúrált, sportszerű test-test elleni küzdelem. 

Szabadidős sporttevékenységek 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Gyalogos, kerékpáros túrák. 

 Hócsata, korcsolyázás, szánkózás. 

Tevékenységek 

Néhány egyszerű, az évszaknak megfelelő és a szabadban végezhető játék. 

Úszás 

Altémák 

 Az eddig gyakorolt úszásnem megfelelő elsajátítása. 

 Vízbeugrás. 

 Játékok (alagút, búvár, dugattyú). 

Tevékenységek 
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Megadott távolság átúszása. 

 

4. évfolyam 

Óraterv 

Témakör óra 

Szervezési feladatok 2 

Előkészítés és prevenció 10 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 25 

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok 25 

Labdás gyakorlatok 25 

Küzdő feladatok, játékok 6 

Szabadidős sporttevékenységek 6 

Úszás   

Szabadon felhasználható órakeret 12 

Ö s s z e s e n :  111 óra 

A szabadon felhasználható órakeret 12 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a többi témakör gyakorlására fordíthatjuk. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

 Tudják alkalmazni az angolul elhangzott vezényszónak megfelelő gyakorlatot. 

 Tudják végrehajtani az alapvető mozgásformákból összeállított szabadgyakorlatokat. 

 Legyen képes 2-3 gimnasztikai gyakorlatot angol nyelven, játékos formában vezényelni. 

 Tudjanak 6-7 percig saját iramban futni. 

 Tudják szabályozni ugrásaikat a változó feltételeknek megfelelően. 

 Tudjanak kislabdával 14 métert hajítani. 

 Tudják megtartani testtömegüket függésben és támaszban, valamint egyensúlyozni változó feltételek között. 

 Ismerjék és tudják a tanult labdajátékok nevét, szabályait angolul és vegyenek részt a játékban. 

 Ismerjék a küzdőjátékok szabályait. 

 Ismerjenek speciális szabadtéri játékokat angol nyelven. 

 Ismerjék az uszoda és a természetes vizeknek a veszélyeit. 

 Tudjanak megnevezni a tanórán használt sporteszközök közül 9-10-et angol nyelven. 

Szervezési feladatok 

Óraszám: 2 óra 

Altémák 

Sorakozás kétsoros vonalban, kettős oszlopban. 

 Vigyázz- és pihenjállás. 

 Menet közben fejlődések, szakadozások, egyes-, kettős-, hármas-, négyes oszlopba és oszlopból. 

 Játékok mint eddig. 

Tevékenységek 

Az óraszervezés szempontjából szükséges foglalkozási formák fegyelmezett és az életkornak megfelelő alakisággal 

történő végrehajtása, a testnevelési órán megkívánt szokásrend betartása. 

Előkészítés és prevenció 

Óraszám: 10 óra 

Altémák 

Gimnasztika 

 Határozott formájú szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú társas-, kéziszer- és kiegészítőszer 

gyakorlatok. 

 Tartásjavító, a biomechanikailag helyes testtartás és a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence 

középállásának automatizálását biztosító, a lábfej deformitását ellensúlyozó gyakorlatok. 

 Játékos előkészítő- és a motoros képességeket fejlesztő gyakorlatok és játékok. 

Tevékenységek 
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A tanult gimnasztikai gyakorlatokból összeállított mozgások pontos és folyamatos végzése, a különböző időtartalmú 

alapformák (gyorsulások, lassulások) kapcsolati megteremtése, mászás rúdon vagy kötélen. 

Járások, futások, szökdelések és ugrások, valamint dobások 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

Járások: mint az 1-3. évfolyamon 

 Járás behunyt szemmel előre, hátra és oldalra. 

 Tengerészjárás (oldalirányban kitámasztással). 

 Játék (gyalogló verseny, váltó). 

Futások:  

 Tartós futások, futás feladatokkal. 

 Futóversenyek. 

 Játékok (füle-farka, nyúl a bokorban, versengések kettő közben, stb.). 

Szökdelések, ugrások: 

 Szökdelő iskolák, sorozatugrások egy és páros lábon. 

 Távolugrás, magasugrás nekifutással. 

 Helyből magasugrás. Leugrás függésből. 

Dobások: 

 Hajítási kísérletek kidobóállásból befordulással és nekifutásból. 

 Játékok: Fogyasztó, Döngető, Ki a legügyesebb a körben, Vadászlabda. 

Tevékenységek 

 Vágtafutás, illetve tartós futás 10-12 percig. 

 Helyből és a nekifutásból történő ugrások hangsúlyozott elrugaszkodással, harmonikusan. 

 A feladatnak legjobban megfelelő dobásmód megválasztása, a hajító mozdulat elfogadható végrehajtása. 

 Célba dobás elvárható biztonsággal. 

 Jó futó-, ugró- és dobókészség kialakítása. 

Támasz, függés és egyensúlygyakorlatok 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

Az 1-3. évfolyamon felsoroltak. 

 Bakugrás társon át. vetődés mellső fekvőtámaszból előre hátsó fekvőtámaszba. 

 Guggoló támasz háttal a bordásfalnak- mászás lábbeakasztással felfelé, kéztámasszal befelé kézállás helyzetbe 

(hegycsúcs). 

 Kézállásba fellendülés bordásfalnál, társ segítségével. 

 Magas gurulófordulás előre. Mellső mérlegállás. 

 Felguggolás, függőleges repülés zsámolyon, 2-3 részes szekrényen. 

 Leugrások bordásfalról , mellső és hátsó függőállásból mellső és hátsó oldal állásba. 

Kötélmászás: mászó kulcsolással – fél-vagy teljes magasságig 

Alacsonygyűrű: hajlított függőállásból ugrással fellendülés lebegőfüggésbe, ereszkedés hátsó függő állásba, 

elrugaszkodással fellendülés lebegőfüggésbe, lábleengedés kiinduló helyzetbe. 

 Játékok (üldözőfogó bordásfalon függőállásban, kötéltánc földön fekvő kötélen). 

Tevékenységek 

 Testtömegük megtartása támaszban és függésben. 

 Egyensúlyozás, térben tájékozódás. 

 - A tornagyakorlatok koordinált végrehajtása. 
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Labdás gyakorlatok 

Óraszám: 25 óra  

Altémák 

 Labdavezetés mindkét kézzel kis területen, társhoz igazodva (tükörkép). 

 Kétkezes mellső átadás és átvétel párokban (helyben és továbbhaladással). 

 Labda passzolgatási kísérletek párokban, helyben. 

 Kapuradobási, rúgási kísérletek (kis kapura kapus nélkül és nagyobb kapura kapussal). 

 Kosárradobási kísérletek állóhelyből. 

 Labdaütögetési kísérletek kézzel. 

 Játékok (labdavezető versenyek, bombázás, partizán labda, zsinórlabda. 

Tevékenységek 

 Játék sikerélményt biztosító szinten. 

 A labda kézzel, illetve lábbal vezetése, továbbítása, birtokbavétele, gól vagy pont elérése. 

 A labdához és a társakhoz igazodás, a megoldási lehetőségek felismerése, a társakkal 

 együttműködés, a játék- és a magatartási szabályok betartása. 

Küzdő feladatok, játékok 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

Mint az 1-3. évfolyamon 

 Szabadulás csuklón fogásból. 

 Legyező (szemben álló kézfogó társsal dőlés hátra karnyújtásig és vissza). 

 Grundbirkózás. Kötélhúzás. 

Tevékenységek 

A siker és a kudarc sportszerű elviselése a küzdő feladatokban és a játékban. 

Szabadidős sporttevékenységek 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Számháború (lehetőségek függvényében). 

 Járőrversenyek (tájékozódási feladatokkal). 

Tevékenységek 

Néhány egyszerű, a feltételeknek és az évszaknak megfelelő, a szabadban végezhető játék ismerete és játszása. 

Úszás 

Altémák 

 Az elsajátított úszásnem mellett egy további úszásnem kar- és lábtempójának elsajátítása. 

 Játékok a vízben (víz alatti fogó, fejelő csata). 

Tevékenységek 

Biztonságos mozgás a vízben, alapfokú úszástudás, és egy meghatározott távolugrás átúszása. 
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5-6. évfolyam 

Ennek felosztása: 

Évfolyam 5 6 

 Heti Évi Heti Évi 

Testnevelés és sport 3 111 3 111 

Célok és feladatok 

Az iskolai testnevelés célja, hogy 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 egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók 

életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus 

képességeik szintjét, fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik 

azt. Megbecsülik társait teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a 

rendszeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. 

A testnevelés célja továbbá az 5-6. évfolyamon, hogy - szoros összefüggésben az alsó tagozat számára 

megfogalmazott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változásokat, 

amelyek ezt az életszakaszt jellemzik - támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az alapelveit (generikus) 

mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását, ragadja meg a koordinációs alapképességek 

fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével 

fejlessze tovább a tanulók kondícionális képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a 

tanulók sportági mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás- és sportolás iránti igényüket. 

A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két sportági rendszer 

technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék meg a motorikus 

feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és tanuljanak meg feladatmegoldó 

sémákat, transzferálható cselekvési elveket. 

Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása, a higiénia szokások kialakítása, erősítése, az 

ellenálló képesség, edzettség fejlesztése, az ortopédiai elváltozások megelőzése, ellensúlyozása, megfelelő felkészítés a 

keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésére, a károsodások csökkentésére, értsék és ismerjék a prevenció 

lényegét, ismerjenek relaxációs eljárásokat. 

A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása, fejlesztése, az úszás 

elsajátítása, a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított 

fejlesztése, sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmazható mozgáskészség megszerzése, a feladatmegoldáshoz, a 

képességfejlesztéshez és a játék-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: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a tevékenység öröme. 

Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a 

nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezetkímélő magatartás. 

A tantárgy  angol nyelven történő oktatása alapozza meg más tantárgyak eredményes tanulását, hogy azokat angol 

nyelven történő ismeretszerzés során tudja hasznosítani, alkalmazni. 

 A tantárgy tanulása során elsajátított angol nyelvű ismeretek tudatos használatára bátorítás. 

 Az órákon a lehető legtöbb alkalom biztosítása az angol nyelvű kommunikáció alkalmazására. 

Célunk, hogy a tanult és alkalmazott angol szakkifejezéseket értse meg a tanuló, és azokat tudja végrehajtani, valamint 

alkalmazni.  

A mozgáskultúra fejlesztése 

Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak el egyszerűbb torna jellegű 

elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek képesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. 

Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak megfelelő támadási és 

védekezési megoldásokat. 

Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. 

Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. Ismerjenek meg és tudatosan alkalmazzanak cselekvési elveket, 

törvényszerűségeket, a rokon szerkezetű és funkciójú tevékenységekben érvényesíthető feladatmegoldó sémákat. 

Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. 

Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-, sportjáték-, úszás- és küzdősportbeli 

teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb képességfejlesztő eljárásokat. 

Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskézségük, reakció- térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is 

biztonsággal uralják testüket. 
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A mozgásigény fenntartás 

Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselekvési biztonság, életvitelüket a 

rendszeres fizikai aktivitás. 

Fejlesztési feladatok 

5-6. évfolyam 

 Alaki képzés (egy és többes oszlop, egy- és többsoros vonal kialakítása, haladás az alaki szabályoknak megfelelően 

egy- és többsoros alakzatban, különböző téralakzatok kialakítása, fordulatok helyben és mozgásban együttes 

osztályfoglalkoztatások tartásához). 

 Hosszabb alapgimnasztika-sorok egyszerűbb alapformákból. 

 Általános testtartást javító, gerinc-csípőizületi mozgékonyságot, talpboltozatot fejlesztő gyakorlatok, törzserősítés 

változatos módon, a törzserősítés minden formája. 

 Rövid távú vágtafutások, gyors futások irányváltoztatással. 

 Aerob jellegű kitartó futás. 

 Rajtolási versenyek különböző jelekre, szituációkra. 

 Szökdelések, ugrások (magas, távol, folyamatos munkavégzésben). 

 Mászási-függeszkedési kísérletek rúdra-kötélre, mászóversenyek, mászó váltóversenyek. 

 Dobások, lökések, hajítások kis súllyal távolba, kornak megfelelő méretű és súlyú szerrel, a technika fejlesztését, a 

végrehajtás gyorsaságát célozva. 

 Mozgásban lévő társakkal mozgásból történő labdakezelés. 

 Előző években tanultak módszeres képességfejlesztést célzó alkalmazása, cselezés, cselsorok, sportági technikai 

elemek kapcsolásának variálása, nehezítése. 

 A tanult sportági technikai-taktikai elemek játék-, versenyszerű helyzetbe állítása. 

 Szertorna, összefüggő gyakorlatok. 

 Minden sportág technikai repertoárja, pontosságra, minőségre törekedve ( a helyi viszonyok és a tantestület 

választása szerint, a tanulók érdeklődésének figyelembevételével). 

 Sportági alaptaktikák (egyszerű mechanikus szinten). 

 Esések, gurulások, vetődések minden formája sportágelőkészítő, egészségmegőrző jelleggel. 

 Küzdősportok alapjai (elsősorban fiúk, kisebb küzdő jellegű versengések), esztétikai sportok alapjai (lányok). 

 Korcsolyázás, sízés, görkorcsolyázás, gördeszkázás alapjai, technikája. 

 Nép-, modern tánc technikai elemek, rövidebb koreográfiák, etűdök. 

 Tanult úszástechnikák fejlesztése, folyamatos úszás távolságnövelő céllal, kisebb versenyek már jónak nevezhető 

technikai tudásszint elérése esetén. 

 Testkultúra-történeti ismeretek alapozása, higiéniai ismeretek növelése, alkalmazásuk ellenőrzötten. 

Értékelés 

A tanulók teljesítményét a tanév elején, végén, és az egyes témák végén célszerű mérni. 

Az értékelés alapját elsősorban az önmagához viszonyított fejlődés kell, hogy jelentse. A fejlődés lehet magatartásbeli, 

ismeretbeli és végső sorban a személyiség egészére vonatkozó. 

Az alacsonyabb évfolyamokon inkább az ismeret és a technikai végrehajtás domináljon, a magasabb évfolyamokon 

jelenjen meg az alkalmazás is. 

Az értékelés összetevői: 

 az órán elhangzott és használt szakkifejezések megértése és végrehajtása, 

 Ismeret (szerek, eszközök nevei, szakkifejezések megértése, egyszerű szervezési formák megvalósítása angol 

nyelven), 

 technikai végrehajtás, 

 taktikai megoldások, 

 a teljesítmény és annak változása, 

 szervezési feladatok angol nyelven(sportöltözet, versenybíráskodás vállalása, társak segítése). 
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5. évfolyam 

Óraterv 

Témakör Óra 

Rendgyakorlatok 2 

Előkészítés, alapozás és prevenció 9 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 15 

Torna jellegű feladatmegoldások 15 

Testnevelési és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás 24 

Szabadidős sporttevékenységek 6 

Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 6 

Úszás 24 

Szabadon felhasználható órakeret 10 

Ö S S Z E S E N :  111 óra 

A szabadon felhasználható órakeret 10 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős 

sporttevékenységek gyakorlására fordíthatnak. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Rendgyakorlatok 

 Ismerjék az alapvető vezényszavakat, szakkifejezéseket angol nyelven. 

 Lássák be a szervezettség és a fegyelmezettség előnyeit. 

Előkészítés, alapozás és prevenció 

 Ismerjék a gimnasztikai alapformákat és tudják azokat megnevezni angol nyelven. 

 Tudjanak bemutatni kötetlen formában 5-6 gimnasztikai gyakorlatot, és azokat vezényelni angolul. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 Ismerjék az atlétikában használatos alapvető szakkifejezéseket angol nyelven. 

 Legyenek képesek futni 3-4 percig (leány - fiú). 

 Érjenek el helyből távolugrásban 120 cm-t, 

 Kislabdahajításban 14-15 m-t (leány - fiú). 

Torna jellegű feladatmegoldások 

 Ismerjék a tornában használatos alapvető szakkifejezéseket angol nyelven. 

 Tegyen egy-két fogásnyi kísérletet mászásban. 

Testnevelési és sportjátékok 

 Tudja a különböző sportjátékok alapszabályait angol nyelven. 

Sajátítsák el a következő alaptechnikai elemeket: 

 labdavezetés haladással, 

 labdaátvétel - átadás, 

 a labda célba juttatása, 

 támadó - védőszerepek felismerése. 

Szabadidős sport tevékenységek 

 Rendszeresen végezzenek sport jellegű mozgásos tevékenységet a szabadban. 

Önvédelmi sportok, küzdő játékok 

 Értsék a küzdősportok lényegét. 

 Ismerjék az önvédelmi módokat. 

Úszás 

 Tudjanak 10-15 métert a választott úszásnemben leúszni. 
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Rendgyakorlatok 

Óraszám: 2 óra 

Altémák 

 Alakzatkialakítás: oszlop és vonal – vonalból oszlop, oszlopból vonal-alakítás. 

 Menet zárt rendben. 

 Alakzatváltozások (fejlődések, szakadozások, nyitódás, zárkózás). 

 Testfordulatok ütemtartással. 

Tevékenységek 

A rendgyakorlatoknál a kijelölt hely késedelem nélküli megtalálása, az együttes mozgások vezényszavakhoz igazodó, 

pontos végrehajtása. 

Előkészítés, alapozás és prevenció 

Óraszám : 9 óra 

Altémák 

 Gimnasztika (önállóan szabadon végezhető, vagy játékos és határozott formájú szabad-, kéziszer-, társas-, és 

szergyakorlatok). 

 Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító 

gyakorlatok. 

 Játékos előkészítő feladatmegoldások. 

 Légzőgyakorlatok. 

Tevékenységek 

Bemelegítésre és a testtartási rendellenességek megelőzésére is alkalmas gimnasztikai gyakorlatok ismerete és a 

pedagógus utasításainak megfelelő végzése. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

Óraszám: 15 óra 

Altémák 

Speciálisan előkészítő (cél-, és rávezető) gyakorlatok a feldolgozandó anyag függvényében (futó-, ugró-, dobóiskola). 

Futások  

 Rajtok (indulások jelre különböző kiinduló helyzetekből megkötés nélkül, állórajt). 

 Vágtafutások, 

 Iramfutások, 

 Tartós futások, 

 Futás feladatokkal. 

Szökdelések, ugrások 

 Távolugrás (lépőtechnika) ugrósávból. 

 Magasugrás megkötés nélkül és átlépő technikával. 

 Szökdelések egy-, váltott-, és páros lábon. 

Dobások 

 Hajítások, lökések, vetések egy és két kézzel, helyből és nekifutásból, 

 Célbadobások. 

Testnevelési játékok futással, szökdeléssel és dobással kombinálva. 

Tevékenységek 

Gyorsfutások versenyszerűen 

Kötetlen tartós futás 8-10 percig az egyéni képességeknek megfelelő szinten. 

Az ugrások legfontosabb mozzanatainak (fázisainak) elugrás, légmunka, talajra érkezés - ismerete, a felugrás 

hangsúlyosabbá tétele. 

 A hajítás jellegzetesebb mozdulatának, az ívképzésnek az elsajátítása. 
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Torna jellegű feladatmegoldások 

Óraszám: 15 óra 

Altémák 

Speciálisan előkészítő és célgyakorlatok 

Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 

 Mellső támaszhelyzet magas padon, gerendán és/vagy KT-n (kiegészítő tornakészlet). 

 Támlázás oldalirányba. 

 Gurulóátfordulások (előre és hátra különböző kiinduló helyzetből). 

 Kézenátfordulás oldalt. 

 Támaszok talajgyakorlati testhelyzetekben (tarkóállás, fejállás, kézállás). 

 Egyszerű támaszugrások (függőleges repülés, “huszár” ugrás, zsugorkanyarlati átugrás). 

 Kötél - és rúdmászás. 

 Gyűrűn (esetleg két kötélen) lendületek előre – hátra. 

 Bordásfalon lendületek oldalra. 

 A felsorolt függőszereken nyújtott és hajlítottkarú függésben térd- és sarokemelések. 

Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok 

 talajra rajzolt vonalon, vízszintes és ferde padon, gerendán járás előre, hátra, oldalt. 

 mászás kéz- és lábtámaszban, mászás fekvőfüggésben, kúszás hason, háton. 

Aerobic (csak leányoknak) 

 Alapjárás. Karemelések és lendítések. lábemelések és lendítések. 

 Érintő járás. 

Tevékenységek 

A tanult talajgyakorlat-elemek, illetve azok kapcsolatának biztonságos végrehajtása, a saját testtömeg feletti uralom a 

támasz- és függésgyakorlatokban. 

Támaszugrásoknál a nekifutás és a támaszba érkezés zökkenőmentes összekapcsolása. 

Testnevelés és sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) 

Óraszám: 24 óra 

Altémák 

 Speciálisan előkészítő, a labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. 

 A labdakezelés egyszerű módjai (labdavezetés kézzel, lábbal, átadások, átvételek helyben, majd tovahaladással). 

 Gól- és pontszerzés egyszerű megoldásai (fektetett dobás, kapura lövés belsővel, belső csüddel). 

 Játék egyszerű szabályokkal. 

 Labdás testnevelési játékok. 

 Tevékenységek 

 Aktív bekapcsolódás a választott sportjátékba. 

Szabadidős tevékenységek 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Szabadtéri sportok: 

 A téli sportformák megvalósítható módjai és téli játékok (korcsolyázás, síelés, szánkózás, hócsaták). 

 Kerékpározás. 

 Helyváltoztató eszközök használata (görkorcsolya, gördeszka). 

Tevékenységek 

 A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. 
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Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 Húzások, tolások párokban (húzd át a határon, told át a határon, kéz-, lábvívás) és csoportban (kötélhúzás, ki a 

legény a csárdában) játékosan. 

 Mögékerülési és kiemelési kísérletek 

 Gurulóesés előre, hátra. 

Tevékenységek 

 Sportszerű test -test elleni küzdelem 

Úszás (amennyiben lehetőség van rá) 

Óraszám: 24 óra 

Altémák 

Játék a vízben 

A választott úszásnem technikájának tökéletesítése. 

 Teljesítménynövelés 

Tevékenységek 

A vízbiztonság továbbfejlesztése, legalább egy úszásnem technikájának elmélyült ismerete. 

6. évfolyam 

Óraterv 

Témakör óra 

Rendgyakorlatok 2 

Előkészítés és prevenció 10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 25 

Torna jellegű feladatmegoldások 25 

Testnevelés és sportjátékok: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda 25 

Szabadidős sporttevékenységek 6 

Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 6 

Szabadon felhasználható órakeret 12 

Ö S S Z E S E N :  111 óra 

A szabadon felhasználható órakeret 12 óra, amelyet úszásoktatásra, vagy a sportjátékok és a szabadidős 

sporttevékenységek gyakorlására fordítható. 

Magasabb évfolyamra lépés feltételei 

Rendgyakorlatok 

 Értsék a rendgyakorlatok végzésének jelentőségét. 

 Tudják követni az angol nyelven elhangzott vezényszavakat. 

 Legyenek képesek vezényelni, utasításokat adni angol nyelven. 

Előkészítés és prevenció 

 Ismerjék a gimnasztika legalapvetőbb szakkifejezéseit és vezényszavait a célnyelven. 

 Tudjanak kötetlen formában bemutatni 8-10 gimnasztikai gyakorlatot. 

 Tudjanak gimnasztikai gyakorlatokat vezényelni angol nyelven. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 Ismerjék az indítás mozgáselemeit. 

 Legyenek képesek futni 4-5 percig (leány - fiú). 

 Érjenek el helyből távolugrásban 130 cm-t. 

 Kislabdahajításban 16-18 m-t (leány - fiú). 
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Torna jellegű feladatmegoldások: 

 Ismerjék támasz-, és függéshelyzetekben a tanult gyakorlatelemek helyes technikai végrehajtását. 

 Vállalják el a támaszugrást tanári segítségadás mellett. 

Testnevelési és sportjátékok 

 Tudja a különböző sportjátékok alapszabályait angol nyelven. 

 Jártasságszinten sajátítsák el a következő elemeket: 

 labdavezetés, 

 labdaátvétel – átadás, 

 a labda célba juttatása, 

 védőmozgás, 

 aktívan vegyenek részt a tanult sportjátékban. 

Szabadidős sport tevékenységek 

 Rendszeresen végezzenek sport jellegű mozgásos tevékenységet a szabadban. 

Önvédelmi sportok, küzdőjátékok 

 Szerezzenek alapvető ismereteket a küzdősportokról, 

 Sajátítsanak el önvédelmi fogásokat. 

Rendgyakorlatok 

Óraszám: 2 óra 

Altémák 

Az 5. évfolyamon jelzett alakzatalakítás és az alakzatváltoztatások teljesítésének fegyelmezett, gyors végrehajtása. 

Tér- és térköz érzékelése alakzatban. 

Menet megindítása, megállítása ütemtartással. 

Tevékenységek 

A testgyakorlatoknál az alakzatok változtatásának biztonságos végrehajtása, közlekedés zárt alakzatban. 

A gyakorlási rend betartása, egyszerűbb szervezési feladatok vállalása. 

Előkészítés és prevenció 

Óraszám: 10 óra 

Altémák 

 Egyénileg vagy együttesen végzett szabad-, vagy szabadgyakorlati alapformájú kéziszer-, társas- és 

szergyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly). 

 Tartásjavító, a gerincoszlop izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálását biztosító 

gyakorlatok. 

 Egyszerű relaxációs eljárások. 

 Játékos előkészítő feladatmegoldások. 

Tevékenységek 

Gimnasztikai gyakorlatok, valamint a sokoldalú előkészítő feladatok egyéni- és együttes végzése, azok 

szakkifejezéseinek ismerete. 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

 Speciálisan előkészítő és célgyakorlatok a feldolgozandó anyag hatékonyabb elsajátítása érdekében. (futó-, ugró- és 

dobó iskolák). 

Futások : 

 Állórajt. Guggoló-, térdelőrajt. Fokozó futás. 

 Tartós futás, növekvő időtartamig. 

 Futás feladatokkal (kerülés, átugrás, jelre egyes feladatok végzése). 
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Szökdelések, ugrások: 

 Távolugrás elugró vonalból, 

 Magasugrás (átlépő technika), 

 Szökdelések egy, váltott és páros lábon. 

Dobások: 

 Hajítások, lökések, vetések (1-2 kg-os medicinlabdával), egy- és két kézzel helyből nekifutásból. 

 Kislabdahajítás távolba és célba. 

Játékos versengések futással, szökdeléssel, dobással kombinálva. 

Tevékenységek 

 Gyors megindulások és futások jelre. 

 Állóképességi futás 10-12 percig egyéni iramban, a futósebességnek a távhoz igazítása. 

 Ugrások a kar- és lábmunka összhangjának megteremtésével. 

 Kislabdahajítás a dobás hátulról történő indításával, a labda minél hosszabb úton történő gyorsításával. 

Torna jellegű feladatmegoldások 

Óraszám: 25 óra 

Altémák 

 Speciális előkészítő és célgyakorlatok. 

Támaszhelyzetek és támaszgyakorlatok 

 Támlázás oldalirányba magas padon, KTK-n, gerendán, két magas padon előre és hátra. 

 Guruló átfordulás előre, hátra- és sorozatban is. 

 Kézenátfordulás oldalt. 

 Kézállási kísérletek. 

Támaszugrások 

 Felguggolás, terpeszleugrás. 

 Felguggolás, gurulóátfordulás előre. 

 Támaszugrások első és második ívének növelése. 

Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 

 Gyűrűn, két kötélen, bordásfalon a szer jellegétől függően lendületek előre, hátra, oldalra, haladás oldalirányban. 

 Fellendülés zsugorlefüggésbe, emelés zsugorlefüggésbe. 

Kúszás, mászás, egyensúlygyakorlatok 

 Járások talajra rajzolt vonalon, vízszintes és ferde padon, gerendán előre, hátra, oldalra térdelő és négykézláb 

támaszban, kúszás hason- és hanyattfekvésben. 

Ritmikus gimnasztika (csak lányoknak) 

 Aerobic (csak lányoknak) 

 Alapjárás, karemelések és lendítések. Lábemelések és lendítések. 

 Érintő járás. 

Tevékenységek 

A talajon, valamint a függőszeren tanult gyakorlatoknak, illetve ezek kapcsolatainak végzése. 

Támaszugrások erőteljes elugrással, növekvő első ívvel, egyensúlyvesztés nélküli talajra érkezéssel. 

Testnevelési és sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda) 

Óraszám:  25 óra 

Altémák 

 Speciálisan előkészítő, labdás ügyességet fejlesztő feladatok és testnevelési játékok. 

 Az alapvető technikai és taktikai elemek (labdavezetés, továbbítás, átvétel, lekezelés, alapérintés, gól- és 

pontszerzés) elsajátítása és alkalmazása játékhelyzetekben. 

 Egy-egy ellen támadási és védekezési megoldás. 

 Játék egyszerűsített szabályokkal. 

Tevékenységek 

 Labdakezelés mozgás közben. 

 Támadásban labdaátvételre (üres helyre) helyezkedés, illetve labdatovábbítás a szabadon lévő társnak, 

védekezésben a labdát birtokló zavarása. 

 Röplabdában helyezkedés és hozzáállás a labda fogadásához, az alkar érintésével történő továbbítás és az alsó 

egyenes nyitás ismerete. 
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Szabadidős sporttevékenység 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

Szabadtéri sportok: 

 A téli sportok megvalósítható formái és téli játékok (szánkózás, síelés, korcsolyázás, hócsata, stb.) 

 Tájékozódási futás (ahol a feltételek adottak). 

 Kerékpározás. Helyváltoztatási eszközök alkalmazása (görkorcsolya, gördeszka, stb.). 

Tevékenységek 

A szabadban végzett mozgásos tevékenységek (játékok) végzése. 

Önvédelmi sportok, küzdősportok 

Óraszám: 6 óra 

Altémák 

 A dzsúdó elemi guruló- és esésgyakorlatai (guruló esés előre, hátra, csúsztatott esés oldalra, zuhanó esés előre és 

hátra). 

 Az aikidó anyagából szabadulások kézlefogásból. 

 Húzások és tolások párokban és csoportokban. 

Tevékenységek 

Néhány önvédelmi fogás elsajátítása. 
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Angol nyelvű civilizáció és kultúra 6-8. évfolyam 

Bevezetés 

Az élő idegen nyelvek oktatásának és tudásának előtérbe kerülése arra ösztönözte iskolánkat, hogy a nyelvi 

készségek fejlesztése, valamint egyes tantárgyak célnyelven való tanítása mellett megismertessük tanulóinkkal a 

célnyelvi országok kultúráját. 

A célnyelvi civilizáció tanítása során a tanulók a célnyelvi országok földrajzának, történelmének, irodalmának és 

egyéb művészeti ágainak megismerésén keresztül, valamint az adott ország mindennapi életét, szokásait, 

ünnepeit megismerve átfogó képet kapnak a célnyelvi ország „kultúrájáról”. 

Az egyes témák feldolgozásakor figyelembe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, nyelvtudásuk szintjét, 

érdeklődési körüket és építünk korábbi ismereteikre, tanulmányaikra, amelyeket a nyelvi órákon vagy más 

tantárgy témakörén belül szereztek meg. 

Célok és feladatok: 

 A célnyelvi civilizációs ismeretek tanítása során fel kell ébresztenünk tanulóinkban az érdeklődést a 

célnyelvi kultúra iránt. 

 A célnyelvi országok földrajzának, történelmének, hagyományainak, művészetének, társadalmi és politikai 

viszonyainak megismerésén keresztül a tanulók képesek legyenek megérteni az ország lakóinak szokásait, 

viselkedését, értékeit és gondolkodásmódját. 

 A diákok jól elsajátítsák a célnyelvi országokról hallott kultúrtörténeti tartalmakat és tudják integrálni 

azokat a korábban megszerzett ismereteik közé. 

 A saját és célnyelvi kultúrák összehasonlítása révén fejlődjön érzékenységük más kultúrákkal és azok 

képviselőivel szemben. 

 Bővüljön a tanulók általános, nyelvi kommunikációs és civilizációs műveltsége. Fogadják el és becsüljék a 

saját kultúrájuktól eltérő kultúrákat. 

 Az irodalmi művek, zene- és képzőművészeti alkotások elemzésekor fejlődjön erkölcsi és esztétikai 

értékrendszerük 

 A nyelvi készségfejlesztés területén képessé kell tenni a tanulókat, hogy ismereteiket társaik számára 

érthetően, folyékonyan közvetítsék, szóban és írásban egyaránt. 

 A tanulók képesek legyenek önálló kutatómunkával ismereteket szerezni.  

 Tudjanak fontos információkat, lényeget kiemelni célnyelven írt szöveg elolvasása után. Alkossanak önálló 

véleményt az olvasottakról és ezt a vita kultúrált keretei között tudják kifejteni. 

 Legyen módjuk tévéhírek, ismeretterjesztő és játékfilmek megtekintésével megismerkedni a célnyelvi 

országok kultúrájával. Ez segíti a tanulókat a magyartól eltérő viselkedési formák, szokások 

megfigyelésében és rögzítésében, illetve a nyelvi készségek fejlesztését is szolgálja. 

Fejlesztési feladatok, követelmények 

Tartalmi követelmények 

Törekedjünk arra, hogy tanulóink 

 tudjanak következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyokból a gazdasági jellemzőre, 

annak hatásaira a mindennapi életben 

 ismerjék a főbb történelmi csomópontokat, történelmi személyiségeket, az azokhoz kapcsolódó művészeti 

alkotásokat. 

 ismerjék meg a célnyelvi ország jelenlegi politikai berendezkedését, a politika hatását a mindennapi életre. 

 értsék meg a társadalmi viszonyok fejlődését, de szembesüljenek a fennálló problémákkal is. 

 rendelkezzenek pontos ismeretekkel az ország hagyományairól, ünnepeiről, gasztronómiájáról, szokásairól, 

művészeti és sportéletéről. 

 tudják vizsgálni a célnyelvi országok kultúráját érintő interkulturális hatásokat, Magyarország kapcsolatait 

ezekkel az országokkal. 
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Készségek az ismeretszerzés területén 

Tanulóink legyenek képesek: 

 konkrét tartalmú szövegeket olvasni, megérteni, a lényeges és specifikus információt felismerni és kiemelni. 

Tudják kifejteni egyetértésüket és ellenvéleményüket udvarias formában az olvasottakkal kapcsolatban. 

 rövidebb szépirodalmi alkotást vagy szemelvényt elolvasni és megérteni, azzal kapcsolatos gondolataikat 

megfogalmazni mind szóban, mind írásban. 

 elemezni grafikonokat, ábrákat, sajtóban megjelenő képanyagot. 

 Tévéhíreket, ismeretterjesztő filmeket megérteni, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, fontos és specifikus információkat kiemelni. A látott anyaggal 

kapcsolatban információt cserélni, megfelelő szókinccsel helyes választ adni a feltett kérdésekre. 

 társaik mondanivalóját megérteni, értékelni, vitában részt venni, véleményt cserélni. 

 rövid, 3-5perces, logikusan felépített szöveget szabadon, helyes hanglejtéssel hallgatóság előtt érhetően 

elmondani. 

A tankönyv és taneszköz kiválasztásának elvei 

A munkatankönyv legyen a tanulók által könnyen áttekinthető, tetszetős. Motiválja őket az ismeretszerzésre, az 

önálló munkavégzésre, tartalmazzon gyűjtőmunkára ösztönző feladatokat. 

Az ismeretterjesztő és szépirodalmi kiadványok már külsejükben tükrözzék a célnyelvi ország eltérő 

hagyományait, szokásait. Tartalmukban feleljenek meg a korosztály érdeklődési körének, értelmi fejlettségének, 

nyelvi tudásszintjének. 

A tantárgy tartalmi összetettsége miatt sok forrásból kell dolgozni, így biztosítani kell a fénymásolási 

lehetőséget, valamint az angol nyelvi könyvtár állandó fejlesztését, hogy az ismeretterjesztést szolgáló 

anyagokhoz a tanulók egyénileg is hozzáférhessenek. 

Taneszközök 

Fact File sorozat - Napilapok 

Spotlight on Britain - Folyóiratok 

Spotlight on the USA - Applikációs képek 

Kézikönyvek - Video 

Ismeretterjesztő kiadványok - CD 

Verses- és daloskönyvek - Film- és hanganyagok 

Szépirodalmi kiadványok - Számítógépes programok 

Prospektusok - Internet 

Munkaformák 

A civilizációk tanítása során különösen fontos, hogy változatosan használjuk az egyes munkaformákat. A 

tantárgy sokszínűségéből következik, hogy a frontális osztálymunka mellett a kiscsoportos, a pár- és az egyéni 

munka is helyet kell hogy kapjon. 

A tanórán kívüli munkaformákra – mint például az önálló kutatómunka és a projekt munka – is nagy hangsúlyt 

kell fektetni, melynek során a tanulók megtanulnak önállóan dolgozni. (pl. interjúkészítés, könyvtárhasználat 

stb.) 

Tanulói tevékenységek 

 a különböző tanulási technikák és stratégiák, valamint az egyes munkaformák megismerése 

 a célnyelvi órai utasítások megértése és követése 

 füzetvezetés, jegyzetelés 

 kézikönyvek használata, kutatómunka a könyvtárban 

 szövegmagyarázat és értelmezés 

 kiselőadások 

 közös projectek készítése 

 újságok, folyóiratok cikkeinek feldolgozása 

 információszerzés az Internetről 

 viták, beszélgetések (meghívott vendéggel is) 

 videofilmek, hangkazetták segítségével információgyűjtés 

 a célnyelvi országok hagyományainak dramatikus feldolgozása 
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Ellenőrzés, értékelés 

 A szóbeli és írásbeli ellenőrzés és értékelés folyamatos. 

 Fontos, hogy az ismeretekről egyre több szóbeli feleletet tudjanak adni a tanulók. 

 Az értékeléskor egyfelől figyelembe kell venni az adott ismeretanyag elsajátításának szintjét, másfelől a 

nyelvi kifejezésmódot, amellyel a tanuló a megszerzett ismereteket közvetíteni tudja. 

 A tanulók teljesítményét félévkor és év végén osztályzattal értékeljük. 

Írásbeli beszámoltatás formái 

Angol szavak és magyarázatának mérése témakörönként 

Írásbeli felelet 

Teszt témakörönként:  szövegkiegészítés 

 igaz-hamis állítások 

 kérdés-válasz 

 esszé/fogalmazás 

Szóbeli beszámoltatás formái 

Órai munka: órai megnyilatkozások, tanórai aktivitás. 

Felelet:  képleírás témakörökhöz kapcsolódva 

 kérdés-válasz 

 angol nyelvű szöveg tartalmának elmondása 

Kiselőadás 

A tanulók otthoni felkészülése 

Project munka 

Gyűjtőmunka 

6. évfolyam 

37 óra/év 

Témakörök, tartalmak 

1. Az angolul beszélő országok helye a világban 

földrajzi adottság 

híres városok 

látványosságok 

2. Hagyományok, népszokások és ünnepek a célországokban 

népszokások, néptánc, népzene 

fontos nemzeti ünnepek 

3. Gasztronómia 

tipikus ételek és italok 

étkezési szokások 

4. Oktatás 

alap- és középfokú képzés a célországokban 

az oktatás sajátos intézményrendszere 

5. Sportok 

a célnyelvi országokra jellemző sportágak 

híres sportolók 

6. Divat és öltözködés 
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7. Szórakoztatóipar a célországokban 

zenei irányzatok és ízlések 

filmgyártás 

Követelmény, a továbbhaladás feltételei 

 A tanuló tudja néhány mondatban bemutatni a célnyelvi országok földrajzi adottságait, elhelyezkedését. 

 Ismerjen és tudjon megnevezni híres városokat és nevezetességeket a célnyelvi országokban. 

 Ismerje és tudja bemutatni a célnyelvi országok fontos hagyományait és ünnepeit. 

 Tudja megnevezni és összehasonlítani a célnyelvi országokra jellemző étkezési szokásokat. 

 Tudja összehasonlítani a célországok és Magyarország oktatási rendszerét. 

 Tudja bemutatni egy-két kiemelkedő külföldi illetve magyar sportoló pályafutását. 

 Legyen képes az egyes témakörökben kérdésekre angolul néhány mondatban, összefüggően válaszolni és 

beszélgetést kezdeményezni. 

7. évfolyam 

37 óra/év 

Nagy-Britannia 

Témakörök 

1. Földrajzi elhelyezkedés 

 a szigetország földrajzi adottságai, híres városai 

 földrajzi és politikai elnevezések 

2. Történelem 

 a szigetország őslakói, különböző nyelvi hatások 

 a királyság, nevezetes uralkodók, kiemelkedő történelmi személyiségek 

3. Politika 

 a brit királyi család 

 a parlament 

 politikai pártok 

4. Populáció 

 a lakosság összetétele 

 a kisebbségek helyzete 

5. Szociológiai helyzet 

 a nők és a fiatalok helyzete 

 lakáshelyzet 

 életmód 

 munka és munkanélküliség 

6. Művészet 

 a művészet különböző ágainak legjelesebb képviselői 

7. Technológia, környezetvédelem 

 a technológia fejlődése és a környezeti ártalmak 
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Követelmények, a továbbhaladás feltételei 

 Tudja bemutatni Nagy-Britannia földrajzi jellemzőit. 

 A politikai és földrajzi elnevezések közötti különbségeket tudja megfogalmazni. 

 Tudja megnevezni és néhány mondatban bemutatni a brit történelem kiemelkedő eseményeit és személyeit. 

 Tudja összehasonlítani a hazai és brit életmódot. 

 Tudja bemutatni a művészet néhány ágának kiemelkedő személyiségeit. 

 Tudjon megnevezni a célnyelvi országra jellemző népcsoportokat, ismerje legfontosabb sajátosságait.  

 Tudjon példákat hozni a környezetvédelem szükségességére. 

8. évfolyam 

37 óra/év 

Amerikai Egyesült Államok 

Témakörök 

1. Földrajzi elhelyezkedés 

az ötven állam, földrajzi adottságok 

nemzeti parkok 

2. Történelem 

Amerika felfedezése, az őslakók, a zarándokok 

a függetlenségi háború 

a történelem alakulásában kiemelkedő szerepet játszó elnökök 

3. Politika 

szerkezeti felépítés 

pártok 

elnökválasztás 

4. Populáció 

a lakosság összetétele 

a kisebbségek helyzete 

5. Szociológiai helyzet 

a nők és a fiatalok helyzete 

lakáshelyzet 

életmód 

munka és munkanélküliség 

6. Művészet 

a művészet különböző ágainak legjelesebb képviselői 

7. Technológia és környezetvédelem 

a technológia fejlődése és a környezeti ártalmak 

Követelmények, a továbbhaladás feltételei  

 Tudja bemutatni az USA földrajzi jellemzőit 

 Ismerje és tudja megnevezni az USA több államát, jellemzőit 

 Tudja megnevezni és néhány mondatban bemutatni az amerikai történelem kiemelkedő eseményeit és 

személyeit 

 Tudja összehasonlítani a hazai és az amerikai életmódot 

 Tudja bemutatni a művészet néhány ágának kiemelkedő személyiségét 

 Tudjon megnevezni a célnyelvi országra jellemző népcsoportokat, ismerje legfontosabb sajátosságait 

 Tudjon példákat hozni a környezetvédelem szükségességér 


