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Bevezetés
A Salgótarjáni Általános Iskola 2020. szeptember 1-jétől bevezetésre kerülő tantárgyi
alaptantervei a SÁIK minden feladatellátási-helyére és minden képzési típusra érvényes
helyi tantervek.
A kerettantervek helyi tantervvé alakítását a SÁIK pedagógusaiból álló munkacsoportok
végezték, figyelembe véve az egyes feladatellátási-helyek sajátos feltételeit, helyi igényeit is.
A megvalósításban fontos szempontunk volt, hogy a tartalmi egyeztetésre kerüljön a
hangsúly, formailag a fejlesztés során egyszerűen felülvizsgálható, módosítható megoldást
válasszunk.
Az egyes feladatellátási-helyek specialitásai a pedagógiai program II. kötetében megadott
órakerettel dolgoznak. A megemelt órakeretet a feladatellátás- helyek - szintén helyi döntés
alapján - ismétlésre, gyakorlásra, elmélyítésre, vagy a IV. kötetben megadott többlet
tananyag, illetve –követelmény elsajátítására fordítják.

Jelölések a helyi tantervben
A kerettantervek kétéves tananyagának, követelményeinek, az egyes témakörök óraszámának
évenkénti megbontását színekkel jelöltük:
 kék betűk jelzik a páratlan évfolyam (1. és 5. évfolyam) tananyagát;
 zöld betűk jelzik a páros évfolyam (2. és 6. évfolyam.) tananyagát;
 félkövér betűvel jelöltük a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket.
 A fekete betűkkel jelzett tananyag mindkét évfolyamon megjelenik, illetve
folyamatosan fejlesztendő terület.
A keresést Tartalomjegyzék segíti.
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Magyar nyelv és irodalom
A magyar nemzeti kultúra alapja a magyar nyelv. Nyelvünk és kultúránk, benne irodalmunk
a nemzeti identitásunk megteremtői, őrzői és alakítói. Az oktatásban a magyar nyelv és
irodalom tantárgynak ezért kulcsszerepe van: ismereteket ad, készségeket, képességeket,
gondolkodást fejleszt, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Az érzelmi nevelés egyik
fontos eszköze. Az irodalmi alkotások nemcsak esztétikai teljesítmények, hanem közösséget
és személyiséget formálnak, tehát jövőt alakító képességük is van. Nyelvünk és irodalmunk
nemzeti identitásunk alapját képezik a maguk sajátos eszközeivel.
Kultúránk a Kárpát-medencei magyarság kultúrája. A magyar irodalom a Kárpát-medencei
magyarság irodalma. Nemcsak a magyar nyelv köti össze a magyar alkotókat és műveiket,
hanem közös történelmünk, kulturális hagyományaink is, egy nemzet vagyunk. Ezért a
magyar nyelv és irodalom tantárgy a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi
örökségét egységesen és egységben kezeli.

A nevelés-oktatás cél- és feladatrendszere az alapfokú képzés első szakaszában, az 1-4.
évfolyamon:
·

cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember
kapcsolatát, viszonyulásait az élő és élettelen világhoz. Megismerjék kultúrájukat,
annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek révén szellemileg és
érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak megfelelően tudják értelmezni
múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat fel kell készíteni arra,
hogy ennek a kulturális hagyománynak követői és később gyarapítói legyenek.

·

Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók életkoruknak
megfelelő, biztos szövegértésre tegyenek szert.

· Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, érdeklődésüket, olyan olvasó
emberekké neveljük őket, akik a képzési szakasz végére többféle olvasási és
értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek
mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az
olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek meglátni és
kiemelni az összefüggéseket.
·

Művelt emberekké neveljük a diákokat, akik korosztályuknak, érettségüknek
megfelelő értékrendszerrel, ismeretekkel rendelkeznek, s ezeket értelmezni tudják.

·

Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. Az egyéni képességeikhez mérten
tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű javításokkal alkossanak
megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális szövegeket.

· Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzeteket megértsék, és ki tudják
fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek mindenekelőtt a nyelvhasználat
fejlesztését szolgálják.
· Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat elő tudják adni.
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· Az irodalmi művek sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és érdeklődésük
megtartását, önmaguk megértésének lehetőségét.
· Segíteni kell a diákokat a tanulás tanulásában, az önképzés igényének
kialakításában.
A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést
jelent, érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési
képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének az érzelmi fejlődésük
az alapja.
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.
tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve.

A

Az egyes témakörök óraszáma minimum és maximum értékeket tartalmaz. A minimum
óraszámot a törzsanyagra kell fordítani. Ha az osztály vagy csoport ezt az egységet hamarabb
fel tudja dolgozni – tehát a megadott minimum órakeretben (órakeret 80%-a) –, akkor a
pedagógus felhasználhatja a maradék órákat (órakeret 20%-a) a megadott tananyagok
mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre,
kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására. Amennyiben a 80% nem elegendő a
törzsanyag teljesítésére, akkor az órakeret 100%-át kell erre fordítani.
A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák,
művek
a)

A törzsanyag

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények
elérését biztosítják.
b) A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően.

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszában
komplex egységet alkot. Az olvasás és írás jelrendszerének tanítása párhuzamosan folyik a
többi nyelvi készség és képesség, a szóbeli és írásbeli nyelvhasználati területek (beszéd,
olvasás, hallott és olvasott szöveg értése, írás, helyesírás, szóbeli és írásbeli szövegalkotás)
folyamatos fejlesztésével.
A kompetencia-fejlesztés alapja a beszéd, az olvasás és az írás készségszintű elsajátítása,
mely a pedagógus által is közvetített ismeretekre épülve játékokkal, játékos gyakorlatokkal
valósul meg a leghatékonyabban.
A gyermek beszéde ezen oktatási szakaszban folyamatosan fejlődik. Napjainkban a
megváltozott társadalmi körülmények következtében a beszédfejlődés lényegesen lelassult,
ezért annak tudatos és folyamatos fejlesztése szükséges.
Az óvoda és az iskola közötti átmenet segítésére az előkészítő időszak hosszát rugalmasan
kell kezelni, figyelembe véve az iskolába kerülő gyerekek eltérő adottságait, meglévő
ismereteit. Ebben az időszakban kell a pedagógusnak megfigyelnie a tanulókat, és ezekre a
6
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megfigyelésekre építve kezdheti meg a differenciált fejlesztést. A fejlesztési cél az, hogy a
betűtanítás és -tanulás – lehetőség szerint – az első tanév végéig befejeződjék. Az írott
nagybetűk írásának tanítása második osztályra tevődik.
A készségfejlesztés sajátosságainak megfelelően a tananyag egymásra épülően bővül. Az első
két évfolyam témakörei újabb ismeretekkel egészülnek ki és megkezdődik a nyelvi-irodalmi
fogalmak megalkotásának előkészítése. Az első két évfolyam témakörei megjelennek a
harmadik-negyedik évfolyamon is.
A változatos műfajú és típusú szövegek a tanulók világról szerzett ismereteit bővítik, szó- és
kifejezéskészletüket gazdagítják, ezáltal segítik az önismeretük fejlődését, valamint a
közösségekben (család, osztály, iskola, település) való eligazodásukat. A tanulók ebben a
fejlesztési szakaszban magyar népköltészeti alkotásokkal (népmese, mondóka, szólás,
közmondás, találós kérdés, népdal), és magyar szerzők műveivel (műmese, vers, versrészlet)
találkoznak.
Ez az időszak alkalmas arra is, hogy a tanuló felfedezze a körülötte lévő közösségi értékeket:
otthon, család, iskola, haza. Itt alapozzuk meg az önálló ismeretszerzést. A különböző típusú
szövegek feldolgozása a későbbi szaktárgyi tanulást készítik elő. A pedagógus kiemelt
feladata és lehetősége, hogy a gyermek a tanulást pozitív élményként élje meg.
Az olvasástanuláshoz hasonlóan az írástanulás előkészítésére és jelrendszerének elsajátítására
is elegendő időt kell biztosítani, differenciáltan kezelve a tanulók képességbeli eltéréseit.
Az írás és a helyesírás szerves egységet alkot. Az anyanyelvi ismeretek átadása a gyakorlati
nyelvhasználaton keresztül történik, a fejlesztésre összpontosít. Középpontba kerül a
helyesírási készség fejlesztése és a rendezett kézírás kialakítása.
Ez teszi lehetővé, hogy a tanuló írásban is képes legyen gondolatait kifejezni, azt megfelelően
formába önteni

1–2. évfolyam
Az iskolába kerülő gyermekek nyelvhasználata nagyon eltérő. Ennek a két évfolyamnak az
egyik fő feladata az ösztönös nyelvhasználat tudatosítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének
eredményeként fejlődik a tanuló fonémahallása, szótagolási, valamint analizáló-szintetizáló
képessége, mindeközben elsajátítja az olvasás-írás jelrendszerét.
Az olvasás és írás készségének kialakítása alapvetően meghatározhatja a tanuló későbbi
tanulási képességeinek fejlődését, iskolai sikerességét. Ezért szükséges az egyéni
képességeket figyelembe vevő differenciált alapozás.
Az első tanév első féléve előkészítő időszak, melynek célja a tanulók megfigyelése, valamint
a megfigyelések alapján a részképességek koncentrált és differenciált fejlesztése. Bár ebben
az időszakban már megkezdődik a betűtanítás, a fő hangsúly a képességfejlesztésen van.
Az első félévben az írás előkészítése történik, melynek során kialakulnak a helyes
írásszokások, és megtörténik a tanulók tájékozódási és finom motorikus képességének a
7
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fejlesztése. Megtörténik továbbá a betűelemek megismerése, vázolása, s a betűolvasás
tanításával párhuzamosan elkezdődik a kisbetűk írásának tanítása.
Az olvasás jelrendszerének megtanítása párhuzamosan folyik az olvasástechnika és a
szövegértés fejlesztésével az egyes témakörök mentén. Az olvasástechnika elsajátításától
folyamatosan a szövegértésre tevődik a hangsúly.
Az első két évfolyamon megkezdődik a rendezett íráshasználat kialakítása. Ez lendületes
vázolással, vonalvezetés gyakorlásával, rendezett írásképre, önellenőrzésre és javításra való
szoktatással történik.
Az írás, helyesírás tevékenységi kör kapcsán az elsődleges cél a nyelvi tapasztalatszerzésre
épülő helyesírás kialakítása és fejlesztése.
Az oktatási szakasz kimeneti méréssel zárul.
Az 1–2. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 504 óra

BESZÉD ÉS OLVASÁS
1. Beszéd és kommunikáció
2. Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza az előkészítő szakasz
képességfejlesztését és minden hang és betű tanításának előkészítését.
3. Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó képességek fejlesztése
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. Az időkeret tartalmazza minden hang- és betűtanítás ismereteit, fejlesztési feladatait.
4. Népmesék, műmesék

TÖRZSANYAG

Magyar népmesék: A vadgalamb és a szarka; Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a
macskára, a macska az egérre?; A sajtot osztó róka; Két kecske találkozott a pallón; A varga,
a szikra és a bab; A róka és a kácsák; Jakab meg az apja; Az okos leány; Az öreg halász és a
nagyravágyó felesége (Illyés Gyula); A hiú király; Csalimese (Benedek Elek); Lázár Ervin:
Mese reggelre; Zelk Zoltán: A három nyúl (verses mese); A pap meg a tojások (cigány
népmese); Csukás István: Sün Balázs; Kormos István: Vackor az első bében (részletek)
A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
Csukás István: A téli tücsök meséi /részlet/; A galamb, a réce meg a lúd; Az állatok vitája; Ki
a legelébbvaló?; A szegényember káposztája; A kiskakas gyémánt félkrajcárja (Arany
László); Kinek köszönt a vándor?; Az állatok nyelvén tudó juhász; Tréfás mese (Benedek
Elek gyűjtése); Móra Ferenc: Levelek hullása; Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren; Lázár
8
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Ervin: Kék meg a sárga; Lázár Ervin: A fába szorult hernyó /részlet/; Kányádi Sándor: A
néma tulipán; Kányádi Sándor: Mogyoró király meséje; Csukás István: Egy különös idegen;
Csukás István: Süsü /részlet/; Kányádi Sándor: A mindennapi kenyér; Fazekas Anna: Öreg
néne őzikéje (verses mese); Jékely Zoltán: A három pillangó; Janikovszky Éva: Ha én felnőtt
volnék; Móricz Zsigmond: Iciri-piciri; Kutya-macska barátság; Kányádi Sándor:
Mesemorzsa; Hárs Ernő: Vége a vakációnak; A kisgömböc; A kismalac és a farkasok (Arany
László); Lázár Ervin: A lyukas zokni

5. Versek
TÖRZSANYAG

Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Kányádi Sándor: Ha a napnak; József Attila: Hangya;
Weöres Sándor: Galagonya; Zelk Zoltán: Este jó, este jó…; Romhányi József: A bűnbánó
elefánt; Csoóri Sándor: Esti párbeszéd; Csoóri Sándor: Csodakutya; Kiss Anna: A nappal és
az éjszaka; Móra Ferenc: A cinege cipője; József Attila: Altató; Petőfi Sándor: Anyám
tyúkja; Petőfi Sándor: Arany Lacinak; Gazdag Erzsébet: Álmomban; Móricz Zsigmond: A
török és a tehenek (A vastag betűs művek memoritek.)
A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
Kányádi Sándor: Ballag már; Móra Ferenc: Csókai csóka; Nemes Nagy Ágnes: A titkos út;
Kányádi Sándor: Szarvasitató; Nemes Nagy Ágnes: Névnapra; Romhányi József: A pék
pókja; Móra Ferenc: Zengő ABC; Kányádi Sándor: Aki fázik; Tarbay Ede: Mit beszélt a
vízimalom a patakkal?; Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske; Zelk Zoltán: Kóc, kóc; Weöres
Sándor: Nyári este; Tamkó Sirató Károly: Pinty és ponty

6. Helyem a közösségben – család, iskola
TÖRZSANYAG

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok (részletek); Hervay Gizella: Elfelejtő mese; Zelk
Zoltán: Kicsi vagyok én; Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél valamint ismerettartalmú
szövegek a Helyem a közösségben – család, iskola témakörben

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
Fésűs Éva: Csupafül huszonkét meséje (részlet); Janikovszky Éva: Velem mindig történik
valami
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

7. Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
TÖRZSANYAG

Magyar népköltés: Hónapsoroló; Zelk Zoltán: Négy vándor; Kányádi Sándor: Jön az ősz;
Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra /részlet/; Lázár Ervin: Mit ugrálsz, hideg?; Weöres
Sándor: Száncsengő; Betlehemes játék; Weöres Sándor: Újévi mese; Gazdag Erzsébet: Itt a
farsang; Devecsery László: Húsvét; A virágok vetélkedése (népköltészet – húsvét); Szabó
Lőrinc: Tavasz; Szilágyi Domokos: Két nyári mondóka; Ágh István: Virágosat álmodtam;
valamint ismerettartalmú szövegek az Évszakok, ünnepkörök, hagyományok témakörben (A
vastag betűs művek memoritek.)

A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
Hónapmondóka; Csanádi Imre: Négy testvér; Zelk Zoltán: Őszi mese; Csanádi Imre:
Doromboló; Csanádi Imre: Farkas üvölt; Zelk Zoltán: Téli fák; Móra Ferenc: A kíváncsi
hópelyhek; Zelk Zoltán: Téli mese; Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben; Kányádi Sándor:
Betemetett a nagy hó; Szabó Lőrinc: Esik a hó; Devecsery László: Karácsonyi éjben, Kányádi
Sándor: Szeptember; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Szilágyi Domokos: Ősz; Kányádi Sándor:
Szeptember; Kányádi Sándor: Fenyőmese; Kodály Zoltán: Pünkösdölő (részlet); Elindult
Mária – magyar népének; Kányádi Sándor: Aki fázik; Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirá

8. Állatok, növények, emberek
TÖRZSANYAG

Ismerettartalmú szövegek az Állatok, növények, emberek témakörben
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakörök és tevékenységek áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám
1. évf. 2. évf.

BESZÉD ÉS OLVASÁS
Beszéd és kommunikáció
Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése
Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése

30

15

15

60

60

-

70

58

12

Népmesék, műmesék

36

6

30

Versek, népköltészeti alkotások
Helyem a közösségben – család, iskola
Évszakok, ünnepkörök, hagyományok
Állatok, növények, emberek
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó
képességek fejlesztése
Írás jelrendszere
A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Kisbetű – nagybetű
A magyar ábécé – a betűrend
Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe
Összes óraszám:

28
18
25
24

5
4
4
6

23
14
21
18

40

40

-

44
26
27
20
20
36
504

29
11
3
4
2
5
252

15
15
24
16
18
31
252

A szabadon felhasználható óraszámok a megadott tananyagok
mélyebb, sokszínűbb tanítását, ismétlését, gyakorlását szolgálják. Az
alábbi témaköröknél javasoljuk a kiegészítést.
BESZÉD ÉS OLVASÁS
Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése
Állatok, növények, emberek
ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS
Írás jelrendszere
A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg
Kisbetű – nagybetű
A magyar ábécé – a betűrend
Hangok időtartamának jelentés megkülönböztető szerepe
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
1. évf.

2. évf.

10

-

+4

2

2

+4
+2
+2
+2
+4
28

1
1
14

3
1
2
2
4
14

+10
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Beszéd és olvasás

JAVASOLT ÓRASZÁM :
15+15 óra
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
Beszéd és kommunikáció

TÉMAKÖR

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
-

-

Érzelmi fejlesztés
Hallásfejlesztés –
beszédhallás fejlesztés
Beszédfejlesztés:
beszédlégzés,
artikuláció fejlesztése,
beszédritmus,
beszédtempó,
Ritmusérzék-fejlesztés
Hangok, szótagok
analízise, szintézise
Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
Beszédészlelés,
beszédértés
Kifejező, érthető beszéd
Helyesejtés kialakítása
Nem nyelvi jelek
használata
Kapcsolatfelvételi
formák, társalgási
fordulatok
Párbeszédek, szituációs
játékok

FOGALMAK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
- kifejezően, érthetően, az élethelyzethez igazodva
kommunikál;
- megérti a nyelvi és nem nyelvi üzeneteket, és azokra a
kommunikációs helyzetnek megfelelően reagál;
- egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új kifejezés
jelentését;
- a megismert szavakat, kifejezéseket a nyelvi fejlettségi
szintjén alkalmazza;
- részt vesz a kortársakkal és felnőttekkel való
kommunikációban, beszélgetésben, vitában, és alkalmazza
a megismert kommunikációs szabályokat;
- használja a kapcsolatfelvételi formákat: köszönés,
kérés, megszólítás, kérdezés,
- élményeiről, segítséggel vagy önállóan beszámol.

helyesejtés, beszédlégzés, artikuláció, időtartam, hangerő, beszédtempó,
ritmus, testtartás, mimika, párbeszéd, szituáció, drámajáték
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget
JAVASOLT ÓRASZÁM :
60 óra
megalapozó részképességek
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges idő egy félév.

TÉMAKÖR

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

-Érzelmi fejlesztés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
-Hallásfejlesztés – beszédhallás nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
fejlesztés
életkorának megfelelően:
-Beszédfejlesztés:
-megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg
beszédészlelés,
beszédértés
tartalmát
fejlesztése
-érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
-Szókincs gyarapítása
-a történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket
-Szókincs aktivizálása
fogalmaz meg, véleményt alkot;
-Téri-időbeli
tájékozódás
-képességeinek megfelelő szót, mondatot, szöveget hangos
fejlesztése
vagy néma olvasás útján megért.
-Beszédmotorika, helyesejtés
fejlesztése
-Nyelvi
jelek
értelmezési
képességének fejlesztése
-Szerialitás
(sorrendiség,
szabályszerűség, ismétlődés)
fejlesztése
-Analizáló-szintetizáló
képesség fejlesztése
-Betű-hang azonosítás
-Szótagolás
-Olvasástechnika fejlesztése
-Megértett szavak, kifejezések
integrálása
a
meglévő
szókincsbe
-A szóbeli és kifejezőkészség
fejlesztése
hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag,
szó, mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette,
FOGALMAK
közötte, mellette; utána, közben, miközben stb.
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A FEJLESZTÉS
VÁRT
EREDMÉNYEI

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A Betűtanítás kezdete. Olvasási készséget megalapozó részképességek
témakör tanulása eredményeként a tanuló:
-észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt, szótagot,
szót, mondatot, szöveget, és azokra válaszokat fogalmaz meg;
-részt vesz a testséma-tudatosságot fejlesztő tevékenységekben (szem-kéz
koordináció, térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása,
testrészek tudatosítása) és érzékelő játékokban;
-megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
-szavakat hangokra, szótagokra bont;
-hangokból, szótagokból szavakat épít

Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó JAVASOLT ÓRASZÁM :
58+12óra
részképességek fejlesztése
A témakör sajátossága a képességfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt. A teljes témakörhöz szükséges legrövidebb idő
egy tanév.

TÉMAKÖR

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Érzelmi nevelés
-Hallásfejlesztés – beszédhallás
fejlesztése
-Beszédfejlesztés:
beszédészlelés,
beszédértés
fejlesztése
-Szókincs gyarapítása
-Szókincs aktivizálása
-Téri-időbeli
tájékozódás
fejlesztése
-Beszédmotorika, helyesejtés
fejlesztése
-Nyelvi
jelek
értelmezési
képességének fejlesztése
-Szerialitás (a sorrendiség szabályszerűségek,
ismétlődések) fejlesztése
-Analizáló-szintetizáló
képesség fejlesztése
-Betű-hang azonosítás
-Összeolvasási
képesség
fejlesztése
-Szótagolás
-Nyelvi tudatosság fejlesztése:
szótag
és
szó
megkülönböztetése,
hangok
képzési
sajátosságainak
megfigyelése,
szó
kezdő

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-megérti a szóbeli utasításokat, kérdéseket és a szöveg
tartalmát;
-érthetően, az élethelyzetnek megfelelően kommunikál;
-szöveget hangos vagy néma olvasás útján megért;
-ismer és alkalmaz néhány digitális olvasási technikát.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

hangjának azonosítása tanult
betűvel,
ismert
betűvel
szógyűjtés
-Olvasástechnika fejlesztése
-Szótagolvasás,
szóolvasás,
mondatolvasás,
két-három
mondatból álló szöveg olvasása
és megértése
-Megértett szavak, kifejezések
integrálása
a
meglévő
szókincsbe
-A szóbeli kifejezőkészség
fejlesztése
-A teljes magyar ábécé
nyomtatott kis- és nagybetűi

FOGALMAK

hang, betű, kisbetű, nagybetű, magánhangzó, egyjegyű, kétjegyű,
háromjegyű mássalhangzó, hosszú hang, rövid hang, szótag, szó, mondat;
viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette;
utána, közben, miközben stb.

JAVASOLT ÓRASZÁM :
6+30 óra
A témakör sajátossága, hogy értékközvetítésre és képességfejlesztésre épül. A javasolt
óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör
megvalósulásának lezárása a második tanév vége.
TÉMAKÖR

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK
-Érzelmi nevelés
-Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
-Szótagoló olvasás
-Összeolvasás a szótagoktól a
mondatokig
-Olvasástechnika fejlesztése
-Szövegértő olvasás fejlesztése
-Események helyszíne, ideje,
sorrendje
-Mérlegelő
gondolkodás
fejlesztése: véleményalkotás,
ítéletalkotás, következtetések
levonása
-Olvasási stratégiák: jóslás,
keresés
-Önállóan, képek vagy tanítói
segítség alapján a szöveg
terjedelmétől
függően
a

Népmesék, műmesék

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
-részt vesz az adott közösség kultúrájának megfelelő
gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és nyitott annak
befogadására;
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
-felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen
szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is használ;
-egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új szó vagy
kifejezés jelentését;
-a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző
nyelvi szinteken;
-részt vesz különböző műfajú és megjelenésű szövegek
olvasásában és feldolgozásában;
-különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
15
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lényeges elemek kiemelése és
összefoglalása.
-Népmesék jellemző jegyeinek
megfigyelése:
meseszámok,
kezdő és záró fordulatok,
szóismétlések, szereplőtípusok
-A nyomtatott magyar ábécé
kis- és nagybetűi

FOGALMAK
JAVASOLT
TEVÉKENYSÉGEK

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

-képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma
olvasás útján megért;
-felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, azonosítja a
történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust és
annak megoldását;
-önállóan, képek vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően kiemeli annak lényeges elemeit,
összefoglalja azt;
-alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat.

szótag, szó, mondat, szöveg, mese, népmese, műmese, cím, szerző,
szereplő, helyszín, időrend, tartalom, állandósult szókapcsolat, kezdő és
záró fordulat, meseszám
● Bábszínház, színházlátogatás
● Élő meseíró meghívása, író-olvasó–találkozón való részvétel

JAVASOLT ÓRASZÁM :
5+23 óra
A témakör sajátossága, hogy értékrendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám
nem feltétlenül egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A témakör tanulói
tevékenységeinek egy része kapcsolódik a „Beszéd és kommunikáció” témakör
tevékenységeihez. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.

TÉMAKÖR

Versek, népköltészeti alkotások

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Érzelmi fejlesztés
-Hallásfejlesztés – beszédhallás
fejlesztés
-Ritmusérzék fejlesztése
-Olvasástechnika fejlesztése
-Szótagoló olvasás
-Összeolvasás a szótagoktól a
mondatokig
-Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
-Verbális memória fejlesztése
-Népköltészeti
alkotások,
mondókák, népdalok, sorolók,
kiszámolók stb.
-Belső képalkotás
-Ritmusélmény
-Kreativitás, fantázia, képzelet,
érzelmi intelligencia fejlesztése
érzékszervek bevonásával
-Egyéni olvasat megteremtése
tanítói segítséggel
-A nyomtatott magyar ábécé
kis- és nagybetűi
-A vers formai jellemzői:

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
-felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen
szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is használ;
-egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új szó vagy
kifejezés jelentését;
-a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző
nyelvi szinteken;
-ismer és megért rövidebb nép- és műköltészeti alkotásokat,
rövidebb epikai műveket, verseket;
-részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő
gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és nyitott annak
befogadására;
-élményt és tapasztalatot szerez különböző ritmikájú lírai
művek megismerésével a kortárs és a klasszikus
gyermeklírából és a népköltészeti alkotásokból;
-érzékeli és átéli a vers ritmusát és hangulatát
-felismeri a cím és a szöveg közötti összefüggést, elbeszélő
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ritmus, rím, refrén
-Magánhangzók,
mássalhangzók
FOGALMAK
JAVASOLT
TEVÉKENYSÉGEK

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

költemények esetén a helyszínt, a szereplőket, az esetleges
konfliktust és annak megoldását.
vers, verses mese, mondóka, kiszámoló, soroló, népdal, verssor,
versszak, rím, ritmus, refrén, költő, cím, népköltészet, műköltészet
● Bábszínház-, színházlátogatás
● Élő költő meghívása, író-olvasó találkozón való részvétel

JAVASOLT ÓRASZÁM :
4+14 óra
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. Itt kerül sor a társadalmi értékek
(család, iskola) tudatosítására. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő tanítási
órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.

TÉMAKÖR

Helyem a közösségben – család, iskola

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Érzelmi fejlesztés
-Beszédkészség fejlesztése
-Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
-Verbális memória fejlesztése
-Időben
való
tájékozódás
fejlesztése
-Olvasástechnika fejlesztése
-Szótagoló olvasás
-Összeolvasás a szótagoktól a
mondatokig
-Szövegértő olvasás fejlesztése
-Mérlegelő
gondolkodás
fejlesztése: véleményalkotás,
ítéletalkotás, következtetések
levonása
-Empatikus
képesség
fejlesztése
-A nyomtatott magyar ábécé
kis- és nagybetűi
-Olvasási stratégiák: jóslás,
keresés
-Szépirodalmi és ismeretközlő
szövegek

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
-képes
családjából
származó
közösségi
élményeit
megfogalmazni, összevetni az iskolai élet adottságaival, a
témakört érintő beszélgetésekben aktívan részt venni
-felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen
szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is használ;
-egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képes, írásbeli,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új szó vagy
kifejezés jelentését;
-a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző
nyelvi szinteken;
-felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,
azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a
konfliktust és annak megoldását,
-részt vesz az adott közösség érdeklődésének megfelelő
gyermekirodalmi mű közös olvasásában, és nyitott annak
befogadására;
-különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
-képességeinek megfelelő szöveget hangos vagy néma
olvasás útján megért;
-Képes önállóan vagy tanítói segítség alapján a szöveg
terjedelmétől függően a lényeges elemek kiemelésére és
összefoglalására;
-alkalmaz alapvető olvasási stratégiákat;
-megfogalmazza, néhány érvvel alátámasztja saját
álláspontját. Meghallgatja társai véleményét, együttműködik
velük;
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-részt vesz a kortársakkal és a felnőttekkel való
kommunikációban, és az adott helyzetnek megfelelően
alkalmazza a megismert kommunikációs szabályokat;
-önállóan vagy segítséggel szöveghűen felidéz néhány
könnyen tanulható, rövidebb verset, mondókát,
versrészletet,
prózai
és
dramatikus
szöveget,
szövegrészletet.

FOGALMAK

JAVASOLT
TEVÉKENYSÉGEK

iskola, osztály, közösség, könyvtár, tanítási idő, szünet, vakáció, házi
feladat, család, családtag, rokon, testvér, nagyszülő, dédszülő, unoka,
dédunoka, unokatestvér, otthon, barát, társ, összetartozás, felelősség,
hűség, becsületesség, igazságosság, munka, házimunka, történet, mese,
vers, bekezdés, párbeszéd, cím, szerző, helyszín, szereplők és
tulajdonságaik, probléma és megoldás
 szociális otthon, idősek otthona stb. látogatása
 részvétel családi napon, idősek napján, hasonló események
szervezése

JAVASOLT ÓRASZÁM :
4+21 óra
A témakör sajátossága, az ünnepkörök megismerésére, az évszakok ritmikusságának
tapasztalására és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő
tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.

TÉMAKÖR

Évszakok, ünnepkörök, hagyományok

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Érzelmi fejlesztés
-Szótagoló olvasás
-Az olvasástechnika fejlesztése
-Szövegértő olvasás fejlesztése,
beszéd fejlesztése
-Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
-Verbális memória fejlesztése
-Nyomtatott magyar ábécé kisés nagybetűi
-Nemzeti ünnepeink, családi
ünnepeink
-Magyar
hagyományok
tisztelete
-Az évszakok és ünnepek, jeles
napok,
népszokások
(betlehemezés, március 15.,
húsvéti locsolkodás) jellemzői,
körforgásuk
-keresztény/keresztyén
ünnepkör: karácsony, húsvét,
pünkösd
-nemzeti ünnepen elhangzó

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét;
-életkorának megfelelő szöveget hangos vagy néma
olvasás útján megért;
-felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen
szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is használ;
-egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új szó vagy
kifejezés jelentését;
-a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző
nyelvi szinteken;
-megismer az évszakokhoz, jeles napokhoz, ünnepekhez,
hagyományokhoz
kapcsolódó
szövegeket,
dalokat,
szokásokat, népi gyermekjátékokat, és ismeri ezek éves
körforgását;
-jellemző és ismert részletek alapján azonosítja a nemzeti
ünnepeken elhangzó költemények részleteit, szerzőjüket
megnevezi;
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költemények
figyelmes
hallgatása, ismeretek szerzése
jeles történelmi személyekről
-Lakóhely
hagyományainak
megismerése
-Szólások,
közmondások,
találós kérdések, nyelvtörők,
kiszámolók, mondókák

FOGALMAK

JAVASOLT
TEVÉKENYSÉGEK

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

-felismer és ért néhány egyszerű, gyakori közmondást és
szólást,
-megéli és az általa választott formában megjeleníti a
közösséghez tartozás élményét;
-részt vesz gyerekeknek szóló kiállítások megismerésében,
alkotásaival hozzájárul létrehozásukhoz;
-élményeket és tapasztalatokat szerez saját lakóhelyének
irodalmi és kulturális értékeiről;
-feladatok megoldása során társaival együttműködik

keresztény/keresztyén ünnepkörhöz kapcsolódó jelképek (betlehemi
csillag, bárány), családi ünnep, nemzeti ünnep, népszokás, népi
hagyomány,
jeles
napok,
népi
gyermekjáték,
hazaszeretet,
magyarságtudat, közösség, szólás, közmondás, évszak, körforgás
● Részvétel
hagyományokhoz,
ünnepkörökhöz
kapcsolódó
programokon
● Települési helytörténeti gyűjtemény meglátogatása
● Ünnepekhez kapcsolódó emlékhelyek meglátogatása

JAVASOLT ÓRASZÁM :
6+18 óra
A témakör sajátossága, hogy az élő és az élettelen világhoz való emberi viszonyulási
rendszerre és képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül egymást követő
tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a második tanév vége.

TÉMAKÖR

Állatok, növények, emberek

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Olvasástechnika fejlesztése
-Szövegértés fejlesztése
-Olvasási
stratégiák:
cím
és/vagy
kép
alapján
következtetés
a
szöveg
témájára
-Beszédfejlesztés
-Érzelmi fejlesztés
-Kedvenc állat vagy növény
néhány mondatos bemutatása
-Egyéni
beszámoló
a
természeti
környezetben
végzett megfigyelésről
-Környezet
iránti
felelősségtudat
alakítása,
fejlesztése
-Állatok
csoportosítása
különféle szempontok szerint
(élőhely, táplálék)
-Lényegkiemelés képessége
-Szövegben való tájékozódás
fejlesztése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-felismeri, értelmezi a szövegben a számára ismeretlen
szavakat, kifejezéseket. Digitális forrásokat is használ;
-egyszerű magyarázat, szemléltetés (szóbeli, képi, írásbeli,
dramatikus tevékenység) alapján megérti az új szó vagy
kifejezés jelentését;
-a megismert szavakat, kifejezéseket alkalmazza a különböző
nyelvi szinteken;
-egyszerű, játékos formában megismerkedik a szövegek
különböző
modalitásával,
médiumok
szövegalkotó
sajátosságainak alapjaival;
-tapasztalatot szerez a szövegből való információgyűjtés
módjairól;
-gyakorolja az ismeretfeldolgozás egyszerű technikáit;
-ismer és alkalmaz néhány alapvető tanulási technikát;
-különböző célú, rövidebb tájékoztató, ismeretterjesztő
szövegeket olvas hagyományos és digitális felületen;
-felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
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-Ok-okozati
összefüggések
feltárása tanítói segítséggel
-Egyszerű grafikus szervezők
megismerése
-Szókincsfejlesztés,
szókincsbővítés
-Belső képalkotás
-Válogató olvasás
-Kreativitás, fantázia, képzelet,
érzelmi intelligencia fejlesztése
érzékszervek bevonásával
-Tanulás tanulása

FOGALMAK
JAVASOLT
TEVÉKENYSÉGEK

FEJLESZTÉS VÁRT
EREDMÉNYEI
A KÉT ÉVFOLYAMOS
CIKLUS VÉGÉN
TÉMAKÖRÖNKÉNT

A

ismeretközlő szöveg, adat, információ, időrend, cím, illusztráció
● Településen, település közelében található állat-, növény-,
botanikus kert meglátogatása
● Részvétel természetvédelmi projektben
BESZÉD ÉS OLVASÁS 1-2. ÉVFOLYAM
A Beszéd és kommunikáció témakör tanulása eredményeként a
tanuló:
-beszédlégzése és artikulációja megfelelő;
-figyelmet fordít a hangok időtartamának helyes ejtésére, a beszéd
ritmusára,
-hangsúlyára, tempójára, a beszédhelyzetnek megfelelő
hangerőválasztásra;
-a szavakat hangokra, szótagokra bontja;
-a hangokból, szótagokból szavakat épít;
-a tanult verseket, mondókákat, rövidebb szövegeket
szöveghűen, érthetően tolmácsolja;
-részt vesz ismert szövegek (mondókák, kiszámolók, nyelvtörők,
versek, mesék) mozgással, dramatikus elemekkel történő
élményszerű megjelenítésében;
-bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus helyzetgyakorlatok,
szituációs játékok megalkotásába.
A Betűtanítás. Olvasási készséget megalapozó részképességek
fejlesztése témakör tanulása eredményeként a tanuló:
-részt vesz a testséma-tudatosságot (szem-kéz koordináció,
térérzékelés, irányok, arányok, jobb-bal oldal összehangolása,
testrészek fejlesztő tevékenységekben és érzékelő játékokban;
-megérti és használja a tér- és időbeli relációs szókincset;
-szavakat hangokra, szótagokra bont;
-hangokból, szótagokból szavakat épít;
-biztosan ismeri az olvasás jelrendszerét.
A Népmesék, műmesék témakör tanulása eredményeként a
tanuló:
-megismer néhány mesét és történetet a magyar – és rokon
kultúrájú népek irodalmából;
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-részt vesz népmesék és műmesék, történetek közös
olvasásában, feldolgozásában;
-megérti a közösen olvasott rövid szövegeket, részt vesz azok
olvasásában, feldolgozásában;
-a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket
fogalmaz meg, véleményt alkot;
-részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb
vizuális, digitális eszközökkel történő megjelenítésében,
megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet;
-közös olvasás, szövegfeldolgozás során megismer néhány
mesét, elbeszélést
A Versek, népköltészeti alkotások témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
-részt vesz magyar népi mondókák, népdalok, klasszikus és kortárs
magyar
gyerekversek
mozgásos-játékos
feldolgozásában,
dramatikus előadásában;
-megtapasztalja a vershallgatás, a versmondás, a versolvasás
örömét és élményét;
-segítséggel vagy önállóan előad verseket ritmuskísérettel;
-a versek hangulatát kifejezi a különféle érzékszervi tapasztalatok
segítségével (színek, hangok, illatok, tapintási élmények stb.);
-a tanító vagy társai segítségével, együttműködésével
verssorokat, versrészleteket memorizál;
-segítséggel, majd önállóan szöveghűen felidéz néhány könnyen
tanulható, rövidebb verset, mondókát, versrészletet, prózai vagy
dramatikus szöveget, szövegrészletet;
-különböző ritmikájú lírai művek megismerésével élményt és
tapasztalatot szerez. Megismer alkotásokat a népköltészetből, a
kortárs és klasszikus gyermeklírából;
-megismer néhány klasszikus, életkorának megfelelő verset a
magyar irodalomból;
A Helyem a közösségben – család, iskola témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
-rövid meséket közösen olvas, megért, feldolgoz;
-megfigyeli és összehasonlítja a történetek tartalmát és a saját
élethelyzetét;
-mozgósítja a hallott és olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos
ismereteit, élményeit, tapasztalatait, és összekapcsolja azokat;
-élményeket és tapasztalatokat szerez változatos irodalmi
szövegtípusok és műfajok
- klasszikus, kortárs magyar alkotások – megismerésével;
-megismer gyermekirodalmi alkotás alapján készült filmet;
-felismeri, indokolja a cím és a szöveg közötti összefüggést,
azonosítja a történetekben a helyszínt, a szereplőket, a konfliktust
és annak megoldását;
-a mesék, történetek szereplőinek cselekedeteiről kérdéseket
fogalmaz meg, véleményt alkot;
-képességeihez mérten bekapcsolódik párbeszédek, dramatikus
szituációs játékok megalkotásába;
-különbséget tesz a mesés és valószerű történetek között;
-önállóan vagy tanítói segítséggel összefoglalja az olvasott
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történet tartalmát;
-könyvet kölcsönöz a könyvtárból, és azt el is olvassa, élményeit,
gondolatait az általa választott módon megosztja;
-részt vesz konfliktusokat feldolgozó dramatikus játékokban;
-megéli és az általa választott formában megjeleníti a kisebb
közösséghez (család, osztály) tartozás élményét.
Az Évszakok, ünnepkörök, hagyományok témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
-részt vesz rövid mesék, történetek dramatikus, bábos és egyéb
vizuális, digitális eszközökkel történő megjelenítésében,
megfogalmazza a szöveg hatására benne kialakult képet.
Az Állatok, növények, emberek témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
-a feladatvégzéshez szükséges személyes élményeit, előzetes
tudását felidézi;
-képzeletét a megértés érdekében mozgósítja;
-érti az írott utasításokat, közléseket, kérdéseket, azokra
adekvát módon reflektál.
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Írás és helyesírás

TÉMAKÖR

Óvodából iskolába – írás-előkészítés,
íráskészséget megalapozó képességek
fejlesztése

JAVASOLT ÓRASZÁM :
40 óra

Ez a tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre
vonatkozóan is. A megvalósításhoz szükséges idő egy félév.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

-Szerialitás (a sorrendiség - A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
szabályszerűségek,
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
ismétlődések) fejlesztése
életkorának megfelelően:
-Hallásfejlesztés-beszédhallás
- kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
fejlesztése
kommunikál;
-Testséma,
nagymozgások
- törekszik a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre
fejlesztése
- gondolatait, érzelmeit, véleményét, egyéni képességeinek és
-Tapintás, érzékelés fejlesztése
a kommunikációs helyzetnek megfelelően néhány mondatban
-Finommotorika fejlesztése
szóban is megfogalmazza;
-Síkbeli tájékozódás fejlesztése
-Tájékozódás a hármas osztatú
vonalrendszerben
-Helyes ceruzafogás kialakítása
-Írástevékenységhez szükséges
helyes testtartás kialakítása
-Írástechnika fejlesztése
-Lendületes vonalvezetés
- Betűelemek
betűelem, számelem, vonalrendszer, kapcsolás; viszonyszavak: bal-jobb,
FOGALMAK
előtte, mögötte, alatta, felette, közötte, mellette stb.
A FEJLESZTÉS
Óvodából iskolába – írás-előkészítés, íráskészséget megalapozó
VÁRT
képességek fejlesztése témakör tanulása eredményeként a tanuló:
EREDMÉNYEI
-részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő tevékenységekben,
érzékelő játékokban;
-tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Írás jelrendszere

TÉMAKÖR

JAVASOLT ÓRASZÁM :
29+15 óra

A tematikus egység szoros egységet képez, az óraszám iránymutatást ad a szükséges időre
vonatkozóan is.

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Szerialitás (a sorrendiség szabályszerűségek,
ismétlődések) fejlesztése
-Hallásfejlesztés – beszédhallás
fejlesztés
-Testséma, (szem-kéz
koordináció, térérzékelés,
irányok, arányok, jobb-bal
oldal összehangolása,
testrészek) nagymozgások
fejlesztése
-Tapintás, érzékelés fejlesztése
-Finommotorika fejlesztése
-Síkbeli tájékozódás fejlesztése
-Helyes ceruzafogás kialakítása
-Írástevékenységhez szükséges
helyes testtartás kialakítása
-Írástechnika fejlesztése
-Írott kis- és nagybetűk
alakítása, kapcsolása
-Nyelvi
jelek
értelmezési
képességének fejlesztése
-Betű- és hangazonosítás
-Analizáló-szintetizáló
képesség fejlesztése
-Magyar ábécé írott kis- és
nagybetűi és kapcsolásaik
-3-4 szóból álló mondatok írása

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
- kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
- egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír. Törekszik
a rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre;
- törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására.

FOGALMAK

hang, betű, betűelem, hosszú hang, rövid hang, kisbetű, nagybetű,
vonalrendszer, írásjel, ékezet, magánhangzó, mássalhangzó, szótag, szó,
mondat; viszonyszavak: bal-jobb, előtte, mögötte, alatta, felette, közötte,
mellette stb.
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JAVASOLT ÓRASZÁM :
11+15 óra
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a
második tanév vége.
TÉMAKÖR

A nyelv építőkövei: hang/betű, szótag, szó

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Hangés
betűanalízis,
analizáló képesség fejlesztése
-Fonémahallás fejlesztése
-Vizuális memória fejlesztése
-Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid
hangok megkülönböztetéséhez,
szótagoláshoz)
-Beszédés
artikulációs
képesség fejlesztése
-Helyesírási készség fejlesztése
-Egyjegyű,
kétjegyű,
háromjegyű
mássalhangzók
írása a szavakban
-A kiejtéssel megegyező rövid
(2-3 szótagból álló) szavak
helyes leírása;
-Aktív szókincs fejlesztése
-Szótagolás, elválasztás
-Legalább 20-20 (összesen 40)
gyakran használt „j”-t és „ly”-t
tartalmazó szó (egy- vagy
kéttagú szavak) helyes leírása
-20 „tj”, „lj”, „dj”, „nj”, „dt”,
„ts” betűkapcsolatból származó
összeolvadást vagy hasonulást
tartalmazó szó
-4-5 szóból álló mondat leírása

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-saját tempójában elsajátítsa az anyanyelvi írás jelrendszerét;
-az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan írjon, és
törekedjék a rendezett írásképre;
-törekedjék a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
-a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat,
szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja;
-érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően
kommunikáljon;
-feladatvégzés során társaival együttműködjék;
-írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrizze,
javítsa.

FOGALMAK

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó, kétjegyű
mássalhangzó, háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött mássalhangzó,
hosszú/kettőzött kétjegyű (háromjegyű) mássalhangzó, rövid magánhangzó,
hosszú magánhangzó, szótag, szó, „j” hang kétféle jelölése

A nyelv építőkövei: szó, szókapcsolat,
JAVASOLT ÓRASZÁM :
mondat, szöveg
3+24 óra
A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a
második tanév vége.
TÉMAKÖR
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Ösztönös
nyelvtudás
formálása
-Nyelvi tudatosság fejlesztése
-Önellenőrzés,
hibajavítás
képessége
-Hibajavítás
szövegminta
alapján
-Helyesírási készség alapozása,
differenciált fejlesztése
-Mondatkezdő
nagybetű,
mondatzáró írásjelek
-A kijelentő és kérdő mondatok
-Megfigyelt
és
gyakran
használt szavakban a „j” hang
helyes jelölése

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
-észleli és/vagy megérti a nyelv alkotóelemeit, hangot/betűt,
szótagot, szót, mondatot, szöveget, és azokra válaszokat
fogalmaz meg;
-írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi,
javítja;
-a szövegalkotás során törekszik meglévő szókincsének
aktivizálására;
-megadott szempontok alapján szóban mondatokat és 3-4
mondatos szöveget alkot.

FOGALMAK

betű, hang, szó, szókapcsolat, mondat, szöveg, j-ly, írásjel, pont, kérdőjel,
felkiáltójel, kisbetű, nagybetű

TÉMAKÖR

Kisbetű - nagybetű

JAVASOLT ÓRASZÁM :
4+16 óra

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a
második tanév vége.

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Szókincsfejlesztés, szókincsaktivizálás
-Helyesírási készség fejlesztése
funkcionális
másolással,
tollbamondással
-Hibajavítás és önellenőrzési
képesség fejlesztése
-Szavak csoportosítása és
válogatása jelentésük alapján
-Élőlény, tárgy neve
-Több hasonló élőlény, tárgy
neve és helyesírása
-Saját
nevek
helyesírása
(egyszerű
személynevek,
állatnevek, helynevek)
-Mondatkezdő nagybetű

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
-élethelyzetnek
megfelelően,
kifejezően,
érthetően
kommunikál;
-biztosan ismeri a kis- és nagybetűs ábécét, azonos és
különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol.
A megismert szabályokat alkalmazza digitális felületen való
kereséskor is;
-felismeri, jelentésük alapján csoportosítja, és önállóan vagy
segítséggel helyesen leírja az élőlények, tárgyak, gondolati
dolgok nevét;
-a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat
hanglejtésének, a beszélő szándékának megfelelő
mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
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TÉMAKÖR

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

kisbetűs és nagybetűs ábécé, élőlények neve, tárgyak neve, több hasonló
név, saját név, önellenőrzés, hibajavítás, személynév, állatnév, helynév

A magyar ábécé – a betűrend

JAVASOLT ÓRASZÁM :
2+18 óra

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a
második tanév vége.

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Hangés
betűanalízis,
analizáló képesség fejlesztése
-Fonémahallás fejlesztése
-Vizuális memória fejlesztése
-Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid
hangok megkülönböztetéséhez,
szótagoláshoz)
- Beszéd- és artikulációs
képesség fejlesztése
Helyesírási
készség
fejlesztése
- Aktív szókincs fejlesztése
- A nyomtatott és írott magyar
ábécé kis- és nagybetűi
- A betűrend, a különböző
betűvel
kezdődő
szavak
betűrendbe sorolása

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
- saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás
jelrendszerét;
- az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a
rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre;
- törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
- a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat,
szószerkezeteket, egyszerű mondatokat önállóan leírja;
- érthetően, a kommunikációs helyzetnek megfelelően
kommunikál;
- ismer és használ nyomtatott és digitális forrásokat az
ismeretei bővítéséhez, rendszerezéséhez
- biztosan ismeri és használja a kis- és nagybetűs ábécét,
-azonos és különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe
sorol. Az erre vonatkozó szabályokat alkalmazza digitális
felületen való kereséskor is;
- feladatvégzés során társaival együttműködik;
- írásbeli munkáját segítséggel vagy önállóan ellenőrzi és
javítja.

FOGALMAK

JAVASOLT

hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, egyjegyű mássalhangzó,
kétjegyű mássalhangzó, háromjegyű mássalhangzó, hosszú/kettőzött
mássalhangzó, hosszú/kettőzött kétjegyű mássalhangzó, rövid
magánhangzó, hosszú magánhangzó, szótag, szó, ábécé, betűrend, szótár,
„j” hang kétféle jelölése
● Könyvtárlátogatás

TEVÉKENYSÉGEK
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Hangok időtartamának jelentés –
megkülönböztető szerepe

TÉMAKÖR

JAVASOLT ÓRASZÁM :
5+31 óra

A témakör sajátossága, hogy képességfejlesztésre épül. A javasolt óraszám nem feltétlenül
egymást követő tanítási órákra vonatkozik. A teljes témakör megvalósulásának lezárása a
második tanév vége.

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

-Fonémahallás fejlesztése
-Ritmusfejlesztés (hosszú-rövid
hangok megkülönböztetése)
-Szókincsfejlesztés
- Artikuláció fejlesztése
-Beszédfejlesztés
-Helyesírási készség fejlesztése
-Jellegzetes,
csak
magánhangzók
vagy
mássalhangzók időtartamában
eltérő szavak helyesírása

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
- kifejezően, érthetően, az élethelyzetnek megfelelően
kommunikál;
- saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás
jelrendszerét;
- az egyéni sajátosságaihoz mérten olvashatóan ír, törekszik a
rendezett írásképre, esztétikus füzetvezetésre;
- törekszik a tanult helyesírási ismeretek alkalmazására;
- írásbeli munkáját önállóan vagy segítséggel ellenőrzi,
javítja.

FOGALMAK

mondat, szó, rövid/hosszú magánhangzó/mássalhangzó, jelentés, időtartam

FEJLESZTÉS VÁRT
EREDMÉNYEI
A KÉT ÉVFOLYAMOS
CIKLUS VÉGÉN
TÉMAKÖRÖNKÉNT

A

ÍRÁS ÉS HELYESÍRÁS 1-2. ÉVFOLYAM
Írás jelrendszere témakör tanulása eredményeként a tanuló:
-részt vesz nagymozgást és finommotorikát fejlesztő
tevékenységekben és érzékelő játékokban;
-tér- és síkbeli tájékozódást fejlesztő feladatokat megold;
-saját tempójában elsajátítja az anyanyelvi írás jelrendszerét;
-a hallás és olvasás alapján megfigyelt szavakat,
szószerkezeteket, mondatokat önállóan leírja;
-írásbeli munkáját segítséggel, vagy önállóan ellenőrzi és javítja.
A nyelv építő kövei: hang/betű, szótag, szó témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
-megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a
magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
-különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű
betűk között;
-a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen
alkalmazza a tanult szavakban;
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-a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés
alkalmazásával megfelelően leírja.
A nyelv építő kövei: szó, szókapcsolat, mondat, szöveg témakör
tanulása eredményeként a tanuló:
-megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a
magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint az időtartamukat;
-a kiejtéssel megegyező rövid szavak leírásában követi a
helyesírás szabályait;
-a kiejtéstől eltérő ismert szavakat megfigyelés, szóelemzés
alkalmazásával megfelelően leírja;
-a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza a mondat
hanglejtésének, a beszélő szándékának megfelelő mondatvégi
írásjeleket a kijelentő és kérdő mondatoknál.
-szavakat, szószerkezeteket, 3-4 szavas mondatokat leír
megfigyelés és/vagy diktálás alapján.
Kisbetű – nagybetű témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- a több hasonló élőlény, tárgy nevét kis kezdőbetűvel írja;
- a személynevek, állatnevek és a lakóhelyhez kötődő egyszerű
egyelemű helyneveket nagy kezdőbetűvel írja le.
A magyar ábécé –
eredményeként a tanuló:

a

betűrend

témakör

tanulása

- különböző betűkkel kezdődő szavakat betűrendbe sorol;
- segítséggel használ életkorának megfelelő szótárakat;
- megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a
magánhangzókat és a mássalhangzókat, valamint időtartamukat;
- különbséget tesz az egyjegyű, a kétjegyű és a háromjegyű
betűk között, és írásban pontosan jelöli ezeket a tanult
szavakban.
Hangok időtartamának jelentés – megkülönböztető szerepe
témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- megfigyeli, és tapasztalati úton megkülönbözteti egymástól a
magánhangzókat
és
a
mássalhangzókat,
valamint
időtartamukat;
- a hangjelölés megismert szabályait jellemzően helyesen
alkalmazza a tanult szavakban.
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Magyar nyelv és irodalom
5-6. évfolyam
Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak
többszörös feladata és célja van:
 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember
kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai
értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak
megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat
fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói
legyenek.
 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre
tegyenek szert.
 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan
olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése
mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk
olvasott szövegeket képesek mérlegelve végig gondolni. Össze tudják kapcsolni a már
meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek
meglátni és kiemelni az összefüggéseket.
 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének
megtartásával.
 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos
növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel
rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat.
 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban,
szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva –
képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük.
Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű
javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális
fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk.
 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is
helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek
mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a
tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő
megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot.
 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni.
 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek
sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének
lehetőségét.
 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában.
A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az
alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi
ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés;
mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető.
A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést
jelent, hanemérzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési
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képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az
alapja.
A tanulók irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kellvenni a
korosztály általános kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait.
A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik. A
tantárgyi koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik elve. Bizonyos irodalmi
témakörök feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését
az órai munkába vagy a házi feladatba.
Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár
választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy
a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó
meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A
választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.
A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan
értékelhető életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon
beilleszthet kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.
Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania,
lemondhat a választás lehetőségéről.
A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.
Az órakeret megoszlása a következőképpen alakul:
A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák,
művek
I. A törzsanyag
A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények
elérését biztosítják.
II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak
A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi
sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően.
A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a
szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott
témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már
feldolgozta a diákokkal.
A tananyag felépítésében is kettős szervező elv érvényesül. A képzési szakasz első felében
(5–6. osztály) témák, motívumok uralják a tananyagot. Ezek biztosítják az egyes tanulási
szakaszok közötti átmenetet, az alapkompetenciák és a gondolkodás fejlesztését.
Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait,
művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is
lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési
szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok,
elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai
jellegzetességekkel is.
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Magyar irodalom
5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb
évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,
újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.
Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni
különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű
szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük,
helyesírásuk.
Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek
anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a
szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az
igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.
A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek
szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos
gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan,
a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk.
Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a
hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer
megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás
középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.
A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar
nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és
szövegalkotás gyakoroltatása.
Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az
alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel
találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához,
fejlődéséhez, tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá,
amelyek megőrzik kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt
elkötelezett emberekké teszik őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási
módnak kitüntetett szerepe van.
Az 5–6. évfolyam tananyagai a következő nagy témák köré rendeződnek:











Család, otthon, nemzet
Petőfi Sándor: János vitéz
Szülőföld, táj
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Választható magyar ifjúsági vagy meseregény
Hősök az irodalomban
Arany János: Toldi
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Választható világirodalmi ifjúsági regény
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A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb értelemben
vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a nemzeti, illetve
a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, regionális
ünnepek, karácsony).
Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit. A szövegek ilyen irányú
megközelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az irodalmi művek nem csupán
távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez is kapcsolódnak.
Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük példateremtő
hőseit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A képzési szakasz
végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, verselés) biztonságos
ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie és értelmeznie kell
ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia fogalmazni. Az órákon
feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá a kortárs
gyermekirodalom alkotásai.
A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben
játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.
Irodalom
TÖRZSANYAG (óraszám 80%-a)
I. Család, otthon, nemzet
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék

AJÁNLOTT MŰVEK
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve részletek

Petőfi Sándor: Egy estém otthon
Füstbe ment terv
Magyar vagyok

Móra: Csalóka Péter
Petőfi Sándor: Arany Lacinak

Arany János: Családi kör
Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér
Fehérlófia
Az égig érő fa (magyar népmese)

Ágh István: Virágosat álmodtam
Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád

Arany János: Rege a csodaszarvasról
Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz

Attila földje (népmese)

Tündérszép Ilona és Árgyélus

Bibliai történetek
Az Édenkert története
A világ teremtése
József Attila: Betlehemi királyok
Noé,
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
Jézus születése,
Dávid és Góliát, további bibliai történetek
A betlehemi királyok
II. Petőfi Sándor: János vitéz
III. Szülőföld, táj
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
Petőfi Sándor: Távolból
Ady Endre: Föl-földobott kő
Petőfi Sándor: Az alföld
Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet)
Nagy László: Balatonparton
Weöres Sándor: Tájkép
IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
V. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény
Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér
Szabó Magda: Tündér Lala
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Fekete István: A koppányi aga testamentuma
Fekete István: Bogáncs
(Egy kiválasztása kötelező.)
VI. Hősök az irodalomban
V.1. Hagyomány és irodalom
Arany János: Mátyás anyja
Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata
Arany János: A walesi bárdok
Hősök–mondák:
 Beckó vára vagy Csörsz árka
 Szent László legendája vagy Lehel kürtje
A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül.
 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond:
Csui (részlet)
(Választható)
 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagyA Lendvai vár
(Muravidék) vagy délvidéki Mátyás-mondák
(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk
mondáit válasszák.)
V.2. Irodalom és mozgókép
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi
VII. Arany János: Toldi
VIII. Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Bibliai történetek
Ady Endre: Karácsony
Mária és József története
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
Jézus tanítása a gyermekekről
Juhász Gyula: Karácsony felé
(karácsonyi ünnepkör)
Fekete István: Róráté
Kányádi Sándor: Hattyúdal
Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Vörösmarty Mihály: Szózat
Petőfi Sándor: Honfidal

Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet)
Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke

Irodalom és mozgókép
Hollós László–Dala István: Szerelmes
földrajz/ vagy
Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés
Magyarországon (részlet, lehetőleg a
saját régióról)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó Kőmíves Kelemen
kérelem
Szerelem a népdalokban:
Tavaszi szél vizet áraszt
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
A csitári hegyek alatt
Radnóti Miklós: Bájoló
IX. Gárdonyi Géza: Egri csillagok
X. Választható világirodalmi ifjúsági regény
Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK:
Petőfi Sándor: János vitéz
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a
szaktanár jelöli ki)
Arany János: Toldi
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár
jelöli ki)
MEMORITEREK:
Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék
Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet)
Arany János: Családi kör (részlet)
Arany János: A walesi bárdok (részlet)
Arany János: Toldi (részletek)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.)
Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.)
Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2
irodalom.
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli
és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése.
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Irodalom

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és
lírai alkotások
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által
Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának,
problémafelvetéseinek tanulmányozása
A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok
alkalmazása hasonló témájú szövegekben
Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok
személyes élethelyzethez kapcsolása
FOGALMAK
népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz,
valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány,
nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz
JAVASOLT ÓRASZÁM:14 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A mű szövegének közös órai feldolgozása
A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése
A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű,
illusztráció, stb.) összehasonlítása
A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése:
verselés, szóképek, alakzatok
Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor

FOGALMAK
verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes,
páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét
TÉMAKÖR: Szülőföld, táj
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:
A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése,
összehasonlítása
A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és prózai
szövegekben
A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján
A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése
Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi
kérdések megbeszélése
A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó
valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival
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Irodalmi atlasz vagy térkép használata
A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző technikákkal
Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése

FOGALMAK
hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése
A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása,
véleményalkotás
A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése
Egyes szereplők jellemzése
Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása
A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban

FOGALMAK
Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont,
megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése
JAVASOLT ÓRASZÁM:4 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő
megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése
A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása,
véleményalkotás
A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése
Egyes szereplők jellemzése
Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása
A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban

TÉMAKÖR: Hősök az irodalomban
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban
véleményt fogalmaz meg
 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása
 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak
elkülönítése
 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése
 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó
történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése
 Irodalmi atlasz vagy térkép használata
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 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése

FOGALMAK
próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus,
hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály,
kihagyás

TÉMAKÖR: Arany János: Toldi
JAVASOLT ÓRASZÁM:16 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A mű szövegének közös órai feldolgozása
Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási
stratégiák fejlesztése
Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű
vonatkozásában
Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok)
A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.)
megtárgyalása
Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, értelmezése
a jelentésteremtésben

FOGALMAK
verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás,
megszólítás

TÉMAKÖR: Szeretet, hazaszeretet, szerelem
JAVASOLT ÓRASZÁM:11 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről
vélemény megfogalmazása szóban és írásban
 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és
összehasonlítása
 A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák
elkülönítése lírai és prózai szövegekben
 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése
 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó
valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival
 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése

FOGALMAK
líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal,
népdal

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok
JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése
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cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása,
véleményalkotás
A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel
A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése
A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban
Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével
A

FOGALMAK
történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek

TÉMAKÖR: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény
JAVASOLT ÓRASZÁM:5 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő
megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése
A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása,
véleményalkotás
A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel
A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése
A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban
Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével

FOGALMAK
A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően
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MAGYAR NYELV

5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb
évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,
újabb technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.
Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni
különböző kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű
szövegtípusokban, gyakorolják a szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük,
helyesírásuk.
Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek
anyanyelvükről, törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a
szövegkörnyezetnek és korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az
igényük a pontos és szabatos nyelvhasználatra.
A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek
szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos
gyakorlati képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan,
a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk.
Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a
hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer
megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás
középpontjában a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.
A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar
nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és
szövegalkotás gyakoroltatása.
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AZ 5-6. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA:
Magyar nyelvtan
TÖRZSANYAG
AJÁNLOTT TANANYAG
(óraszám 80%-a)
I. Kommunikáció alapjai
A jelek világa
Az országunk jelképeinek eredete
Történelmi jelképeink értelmezése
A kommunikáció fogalma, tényezői
A
kommunikációs
illemszabályok
A kommunikáció nem nyelvi jelei
tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS, chat)
A kommunikációs kapcsolat
A beszélgetés
II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan
Hang és betű, az ábécé
Megelevenedett ABC (rajzok)
Beszédtechnika
Betűrend, elválasztás
Nyelvtörők
Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve
Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés elve A magyar helyesírás értelemtükröző és
Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány elve értelem-megkülönböztető szerepe
Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó
portálak használata
elve
III. Állandósult szókapcsolatok
Szólások
A magyar szólások, szóláshasonlatok,
közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán
Szóláshasonlatok
terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar
Közmondások
szókincstár
Szállóigék
Az állandósult szókapcsolatok szerepe a
Köznyelvi metaforák
szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai
többlet)
A digitális kommunikáció állandósult
szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli
kifejezőereje
IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek
Hangképzés, fonéma
A hangképzés biológiája – digitális anyagok
Beszédtechnika
A magánhangzók csoportosítása
Madarak népnyelvi megnevezésének és
Magánhangzótörvények:
hangjuknak összehasonlítása
Hangrend
A személynévadás esztétikája
Illeszkedés
Az
összetett
szavak
kialakulása,
Mássalhangzótörvények:
jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések
Részleges hasonulás
elemű
összetett
szavak
és
Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás Idegen
nyelvhelyességi kérdéseik
Összeolvadás
A szótő és a toldalékok helyes használata
Rövidülés
Nyelvi játékok: szóalkotási módok
Kiesés
A szavak szerkezete:
Egyszerű és összetett szavak
Szótő és toldalékok
A képző, a jel, a rag
V. Hangalak és jelentés
Egyjelentésű szavak
Többjelentésű szavak

A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és
szóbeli megnyilatkozásban
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Azonos alakú szavak
Nyelvi humor
Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben
Rokon értelmű szavak
Ellentétes jelentésű és hasonló alakú
szavak
Hangutánzó, hangulatfestő szavak
VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat
Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji
jellegzetességei
A leírás
A szövegalkotás fázisai
Az elbeszélés
A szövegalkotás mint tanulási módszer
A párbeszéd
Kreatív írás
A levél (hagyományos, elektronikus)
A plakát, a meghívó
A jellemzés
VII. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
A hagyományos és digitális könyv- és
Elméleti tananyag helyett gyakorlati
könyvtárhasználat
feladatokat javaslunk: könyvtárak,
múzeumok, kiállítások felkeresése,
Sajtótermékek jellemző jegyei
megtekintése
VIII. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A
szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési
tudnivalók
Szóelemek, szófajok
Tulajdonnevek köznevesülése
Köznevek tulajdonnévvé válása
Az ige fogalma
Történelmi ragadványnevek
Az igeidők
Melléknevek főnevesülése
Az igemódok
Melléknevek metaforikus jelentése
Az ige ragozása
Emberi tulajdonságok megjelenése az
A leggyakoribb igeképzők
állandósult szókapcsolatokban
Az igék helyesírása
A számnevek megjelenése az állandósult
A határozószó
szókapcsolatokban, mondókákban
A főnév
Karinthy Frigyes: Tegeződés
Személynevek és helyesírásuk
Többszófajúság
A földrajzi nevek és helyesírásuk
Szófajváltás
Az állatnevek, égitestek, márkanevek és
Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok
helyesírásuk
Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal
Az intézménynevek, címek, díjak és
A névmások szerepe a mondat- és
helyesírásuk
szövegépítésben
A melléknév
Hagyományos és digitális helyesírási szótárak
A melléknevek helyesírása
és portálok használata
A számnév
A szófajok használatának nyelvhelyességi
A számnév helyesírása
kérdései
A névmások
A személyes és birtokos névmás
A kölcsönös és visszaható névmás
A mutató és kérdő névmás
A vonatkozó, határozatlan és általános
névmás
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Az igenevek:
A főnévi igenév
A melléknévi igenév
A határozói igenév
Viszonyszók, mondatszók

Az 5–6. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 272 óra
A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 4-4 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2
irodalom.
A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli
és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt
óraszám

MAGYAR NYELV
A kommunikáció alapjai

6

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan

8

Állandósult szókapcsolatok

5

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek

20

Hangalak és jelentés

6

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban

13

Szófajoka nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A
szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási,
szövegértési tudnivalók

46

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei

4

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – az intézmény saját döntése
alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolyamonként
14-14 óra
IRODALOM
Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai
alkotások
Petőfi Sándor: János vitéz

28

Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások

8

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

10

Egy szabadon választott meseregény elemzése

4
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Hősök az irodalomban

10

Arany János: Toldi

16

Szeretet, hazaszeretet, szerelem

11

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2. - Gárdonyi Géza: Egri csillagok

12

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény

5

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET(az órakeret maximum 20%-a) az
intézmény saját
döntése
alapján,
felzárkóztatásra,
elmélyítésre,
tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek tanítására
évfolyamonként 14–14 óra
Összes óraszám:

28

272

MAGYAR NYELV
TÉMAKÖR:A kommunikáció alapjai
JAVASOLT ÓRASZÁM:6 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének
felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben
 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása
 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése
 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása
 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben
 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése
 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása
 A kommunikáció tényezőinek megismerése
 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása
 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása
FOGALMAK
természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna,
beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly,
hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés,
kérés
TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve,
hagyomány elve, egyszerűsítés elve)
 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása
a szövegalkotásban
FOGALMAK
hang és betű, ábécé,helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,
egyszerűsítés elve)elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás,
határozóragok megfelelő használata
TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok
JAVASOLT ÓRASZÁM:5 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása
 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének,
használati körének megfigyelése
 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt és
írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal
FOGALMAK
állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák
TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett
szavak
JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése
 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése
 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai
 A szavak szerkezetének felismerése
 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése
 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban
 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése
 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális
programok használatával is
FOGALMAK
beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó,
szóelem, egyszerű szó, összetett szó
TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés
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Javasolt óraszám: 6 óra

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése
 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a
rokon értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak
jelentése, felismerése
 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében
FOGALMAK
egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő
szavak, jelentésmező
TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban
JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása
 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása
 Reflektálás a szöveg tartalmára
 Olvasási stratégiák alkalmazása
 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése
 A kreatív írás gyakorlása
 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata
 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek
felismerése, alkalmazása
 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél,
elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása
 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok
ismerete
FOGALMAK
elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus
levél, plakát, meghívó, könyvismertető
TÉMAKÖR: Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei
Javasolt óraszám: 4 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés
Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális
felületeken
Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása
Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel
Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő
osztálytermi órán
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Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése
Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban,
könyvtárban szerzett tapasztalatokról
FOGALMAK
könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat,
célcsoport, könyvismertetés
TÉMAKÖR: Szófajoka nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben. A
szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési tudnivalók
JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Helyesírási készség fejlesztése
A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése
A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli
kommunikációban
A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév,
határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók
Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló
használata
Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása
Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése
Reflektálás a szöveg tartalmára
A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása
A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése
A kreatív írás gyakorlása
A helyesírási készség fejlesztése
A mérlegelő gondolkodás fejlesztése
A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése
A nyelvi elemzőkészség kialakítása
FOGALMAK
szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások,
viszonyszók, mondatszók
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Matematika
1-2. évfolyam
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos matematikai
készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető fontosságú, hogy
a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik révén jussanak el jól
megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd a hétköznapi életben
hosszútávon használható tudásukat.
A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi
tevékenységek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a
későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában
megjelenő szimbolikus gondolkodásra.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók
ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha
nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek
vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész
tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.
A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését
segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak,
például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan
segítünk egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének
megértését, a matematikai szövegalkotást, ami elengedhetetlen a matematikai
gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A
matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a
nyelvtani kapcsolatok helyes értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton
alapozunk.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási
szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai
jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a
műveletek, a problémamegoldás gyakorlására.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése
szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos
játékoknak. Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök,
újabb elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért,
mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok
keresésére, megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt
szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg
is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új
fogalmakat, beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe.
Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind
szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával,
tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas
maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán
megértésre kerüljenek, elmélyüljenek.
Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert
törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is
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fontos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei
során, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok
különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál,
illetve mindezen területek összekapcsolásakor. Atanulók a sokféle formában megjelenő közös
jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját, ezért alsó tagozaton nem
szerepelnek megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A konkrét tevékenységek
csak lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani,
ami egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott
kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A
kerettantervben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a
tanulóktól, de a meghatározását nem.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés
fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes
módot kínál minden témakörnél a problémafelvetésre, problémaelemzésre,
problémamegoldásra és a gyakorlásra.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás
során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több
lehetséges megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a
gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét.
Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes
témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán
komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése,
vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot
megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a
gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet.

1-2. évfolyam
Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak tekintjük.
Így biztosítható az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódik lehetőség a más-más
óvodából érkező tanulók alapos megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. Az előkészítő
szakasz megnyújtásával lehetőség nyílik a pszichikus és kognitív funkciók fejlesztésére,
megerősítésére, ami által a hátrányokkal induló tanulók is sikeresen felzárkózhatnak.
A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és
változatos tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy tervezéskor
egységes szemlélettel kell tekinteni az összes tanulási területre. Egyéni tempóban, sokféle
érzékelésre támaszkodva, mozgásokkal és manuálisan összekapcsolható tevékenységekkel
indulnak el a tanulók az ismeretszerzés útján.
A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos
fejlesztéssel.
Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek,
elkezdődhet a szám- és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és
leszámlálásokkal, mondókázásokkal, változások megfigyelésével.A tanulók érettségéhez,
képességeihez igazodó differenciált tanítási, értékelési módszerek megválasztásával valósul
meg a tervezés, melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a lemaradók és a
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tehetségesebbek gondozása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges módja a
digitális eszközökön való játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított
eszközhasználat.
Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti
a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek,
fejlődési tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb
időintervallumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók
figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi.
Az 1. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél megadott
óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált
fejlesztést, (felzárkóztatást, tehetséggondozást) a játékos gyakorlást és az értékeléseket is.
A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények
elérésének útját és megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a konkrét
tárgyi tevékenységek során szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső reprezentációkat. A
tevékenységekben szereplő tárgyi valóság képezi az absztrakt fogalmak tartalmát, és az ott
átélt kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A saját testi mozgások, a hétköznapi
életben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló matematikai eszközök
(például: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt nyújtanak a cselekvő
tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában.
Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az alapok
nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van, nem pedig a
számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem ismeri fel az
összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A fejben
számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát engedhetjük addig,
ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul.
A 2. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 136 óra. A témaköröknél megadott
óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált
fejlesztést (felzárkóztatást, tehetséggondozást), a játékos gyakorlást és az értékeléseket is.

A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 1– 2.évfolyam
Óraszám

Témakör neve

1. évfolyam

2. évfolyam

1. Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata

4

4

2. Rendszerezés, rendszerképzés

4

4

3. Állítások

4

4

4. Problémamegoldás

folyamatos

folyamatos

5. Szöveges feladatok megoldása

5

6

6. Szám és valóság kapcsolata

9

10

7. Számlálás, becslés

9

9

8. Számok rendezése

6

6

9. Számok tulajdonságai

9

9

50

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

10. Számok helyi értékes alakja

4

5

11. Mérőeszköz használata, mérési
módszerek

10

10

12. Alapműveletek értelmezése

10

10

13. Alapműveletek tulajdonságai

8

8

14. Szóbeli számolási eljárások

11

10

15. Fejben számolás

11

9

16. Alkotás térben és síkon

4

4

17. Alakzatok geometriai tulajdonságai

6

6

18. Transzformációk

3

3

19. Tájékozódás térben és síkon

4

4

20. Összefüggések, kapcsolatok,
szabályszerűségek felismerése

9

9

21. Adatok megfigyelése

3

3

22. Valószínűségi gondolkodás

3

3

136
8
144

136
8
144

Alap óraszám:
Felmérés, ismétlés, gyakorlás:
Összes óraszám:

Témakör:

1. Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata

Javasolt
óraszám:
4 + 4 óra

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Tárgyak, dolgok felismerése
különféle érzékszervekkel, más
érzékszervek kizárásával, például
csak hallással, csak tapintással.
Tárgyak, dolgok tulajdonságainak
felismerése különféle
érzékszervekkel, mások
kizárásával
Két vagy több dolog
különbözőségének és
azonosságának felismerése egy
vagy több szempont alapján
Közös tulajdonságok
megfigyelése személyeken,
tárgyakon, képeken, alakzatokon,

 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd
csak! Mi változott?” kártyakészleten történő
változtatások megfigyelése
 „Varázszsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat,
forma, logikai lap, tapintható számjegy, betű
kiválasztása
 Activity-típusú játék különféle témakörökben
mutogatással, rajzolással, körülírással
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jeleken
A tulajdonságok változásának
felismerése
Rész-egész viszonyának
vizsgálata tevékenységekkel
Adott elemek válogatása
választott vagy megadott
szempont szerint
Elkezdett válogatás során
létrejövő halmazelemek közös
tulajdonságának felismerése,
megnevezése; címkézés, a
válogatás folytatása
Megadott elemek egy tulajdonság
szerinti kétfelé válogatása; a
logikai „nem” használata a
tulajdonság tagadására
Halmazok képzése tagadó
formában megfogalmazott
tulajdonság szerint, például
nempiros
Konkrét tárgyak, készletek
elemeinek halmazokba rendezése
mozgásos tevékenységgel
Elemek elhelyezése
halmazábrában
Tulajdonságok alapján igaz
állítások megfogalmazása
Fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság
megfigyeléséhez
 Játék, tanító által készített 3, 4 ábrás
kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal
 Játék, tanító által készített logikai kártyacsomaggal
 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással,
logikai készletek elemeivel, számokkal, formákkal
 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos
elemek között 1-2-3-4 eltérő tulajdonsággal
 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal
 Tanulók, tárgyak válogatása hulahoppkarikán
belülre és kívülre
 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek
válogatása;részhalmazra vezető válogatás esetén a
dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján

tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem”
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással,
tapintással érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákatnéhány
meghatározó tulajdonsággal jellemez;

Tanulási
eredmények

 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket, dolgokat,
és ezek jellemző tulajdonságait, elrendezését, helyzetét;
 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok,
számok között;
 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a
különválogatottak eltérő tulajdonságát;
 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint;
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott
tulajdonsággal rendelkező összes elemet;
 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába nem
való elemeket;
 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös
tulajdonságát a tulajdonság tagadásával;
 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges
kérdéseket;
 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint;
 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti,
hogy a megfelelő helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja;
 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez;
 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen
használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik
sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;
 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével
szétválogat adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat,
alakzatokat;
 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket;
 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis

Témakör:

2. Rendszerezés, rendszerképzés

Javasolt
óraszám:
4 + 4 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Saját eszközök, felszerelések
számbavétele és rendben tartása
Barkochbázás konkrét dolgok
kirakásával
Barkochbázás során felesleges
kérdések kerülése, felismerése
Adott halmaz elemeinek
rendszerezése a tanító
irányításával

Javasolt tevékenységek
 Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása
rendszerezés segítségével
 Barkochba játék különféle logikai készleteken
többféle szabály szerint, például egyszerű
barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem
egyszerre
történő
kitalálására,
kapcsolati
barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása
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Különféle logikai készletek esetén
(teljes rendszert alkotó legfeljebb
24 elemnél) a hiány felismerése a
rendszerező tevékenység
elvégzése után
Feltételeknek megfelelő alkotások
felsorolása egyszerű esetekben:
két feltétel esetén, kis elemszámú
problémánál

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
hazudósan is

 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy
kiválasztott elem jelképezi a királyt; az egyik
játékos olyan lapot választ, ami a királytól két
tulajdonságban tér el, a másik játékosnak olyan
lapot kell választania, ami a királytól és a társa által
választott laptól is két-két tulajdonságban tér el; a
következő körben szerepcsere; veszít, aki nem tud
rakni
 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése,
hiányzó elem megtalálása
 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek
kirakása
 Többgombócos
korongokkal

fagylaltok

összeállítása

színes

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes
rudakból
 Adott
feltételeknek
megfelelő
szőnyegezések színes rúddal
 Piros-fehér-zöld
összeállítása

csíkokból

3

építmények,

sávos

zászlók

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal
Fogalmak

Nincs új fogalom
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:

Tanulási
eredmények

 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges
kérdéseket;
 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg;
 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből;
 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket;
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 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet
egyetlen elem sem;
 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is;
 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert
szempont szerint;
 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket
többféleképpen is; segédeszközként használja a táblázatos elrendezést
és a fadiagramot;
 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes
elemet, alkotást;
 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait;
 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó,
legfeljebb 24 elemű készlet hiányzó elemeit, felismeri az elemek által
meghatározott rendszert.

Témakör:

3. Állítások

Javasolt
óraszám:
4 + 4 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Konkrét tevékenységekhez
kapcsolt köznyelvi és matematikai
tartalmú kijelentések, állítások
megfogalmazása adott helyzetről,
személyekről, tárgyakról,
dolgokról, képről, történésről,
összességekről szabadon és
irányított megfigyelések alapján
Konkrét, megfigyeléssel
ellenőrizhető állítások
igazságának eldöntése
Egyszerű, lezárt hiányos állítások
igazságának megítélése
Egyszerű hiányos állítások
kiegészítése igazzá vagy tévessé
konkrét elemek, elempárok
nevének, jelének
behelyettesítésével, például

Javasolt tevékenységek
 Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik
játékos elkészít egy alkotást (tárgyakból, színes
rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más
ne láthassa; ezután az alkotásról mond mondatokat,
ami alapján a többieknek is ugyanazt kell
létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem elegendő a
megadott információ; ha mindenki kész, ellenőrzik
az alkotásokat
 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból,
formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire igaz
állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új
elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása az új
halmazra, és így tovább
 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások
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személyek, tárgyak, színes rudak,
formák

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
értékelése tárcsával, például zöld (mosolygós fej),
ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis

 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás
változója egy doboz, amibe tárgyakat helyezve
egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás
igazságáról
 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos
állítás, például „A hmm-hmm-nek négy lába van”;
ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon
keresztül egy kutya képe látszik, akkor igaz az
állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis
Fogalmak

igaz-hamis
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;
 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen
használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”,
„egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat;

Tanulási
eredmények

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket;
 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott
helyzetre vonatkozó megfogalmazást;
 hiányos állításokat
alaphalmazból;

igazzá

tevő

elemeket

válogat

megadott

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis;
 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat;
 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások
alátámasztására.

Témakör:

4. Problémamegoldás

Javasolt
óraszám:
Folyamatos

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Javasolt tevékenységek
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Hétköznapi helyzetekben,
tevékenységek során felmerülő
problémahelyzetben megoldás
keresése

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

„Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy
csoportban
Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban

Megfogalmazott probléma
értelmezése tevékenységgel,
megjelenítéssel

Problémák lejátszása szerepjátékként, bábokkal,
eszközökkel

Tevékenységgel, megjelenítéssel
értelmezett probléma megoldása

Origamikkészítése

Egy- és kétlépéses cselekvéssor,
műveletsorelvégzése visszafelé is

Visszaemlékezéskorábbi történések egymásutániságára a
tanulók saját élményeivel kapcsolatban, játékok során

Ismert problémák, feladatok
megoldása változatos formákban
Részvétel egy- és többszemélyes
logikai játékban

Cselekvéssor visszafelé lejátszása
Láncmesék lejátszása
“Mi lenne, ha…?” - Mesékben valamely cselekvés,
körülmény változtatása esetén a következmények
átgondolása
Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró
tárgyak pakolásával, majd a műveletsor lejátszása
visszafelé
Egyszerűbb táblás logikai, stratégiai játékok;kártyajátékok
Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai: sudoku
(kisebb méretű, állatokkal, növényekkel...)

Fogalmak

Nincs új fogalom
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:

Tanulási
eredmények

a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres;
kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet;
megfogalmazott problémáttevékenységgel,megjelenítéssel,
átfogalmazással értelmez;
az értelmezett problémát megoldja;
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség
szerint visszafelé is elvégzi;
megoldását értelmezi, ellenőrzi;
kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán;
tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű,következtetéses
szöveges feladatokat;
egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre
gondolkodik.

Témakör:

5. Szöveges feladatok megoldása

Javasolt
óraszám:
5 + 6 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Elmondott történés, helyzet
értelmezése közösen eljátszással;
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal
Elmondott szöveges feladatok
értelmezése közösen eljátszással,
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal tanítói segítséggel
Szöveges feladatok olvasása,
értelmezése, eljátszása,
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal tanítói segítséggel
Szöveges feladatok megoldása a
megjelenítésekről történő
leolvasással
Adatok gyűjtése, lényeges adatok
kiemelése tanítói segítséggel
Kérdés értelmezése, a keresendő
adatok azonosítása tanítói
segítséggel
Adatok és azok kapcsolatainak
megjelenítése valamilyen
egyszerűsített rajz, matematikai
modell és a tanító segítségével:
művelet, nyíldiagram,
halmazábra, sorozat

Javasolt tevékenységek
Beszélgetés, történetmesélés eseményképekről, ábrákról
szabadon és egy-egy részletre fókuszálva is
Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel: „Ki
az idősebb? , „Kinek van kettővel több ceruzája?”,
„Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?”
Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése
csoportban: A bal kezemben 2-vel több ceruza van,
mint a jobb kezemben. A jobb kezemben 2-vel
kevesebb ceruza van, mint a bal kezemben. Ha a jobb
kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi lesz,
mint a bal kezemben. Ha a bal kezemből leteszek 2
ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, mint a jobb kezemben.
Szöveges feladatról készült ábrák, rajzok összehasonlítása,
értékelése; praktikus, de az értelmezést segítő ábrák
gyűjtése
„Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez szöveges
feladat alkotása, a feladat továbbadása másik
csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a
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Ismeretlen adatok meghatározása
a modellen belül

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

feladatírók ellenőrzik

Megoldás értelmezése az eredeti
problémára, és ellenőrzés a
szöveg szerinti szituációban
Nyelvileg és matematikailag
helyes válasz megfogalmazása
Egy-, kétlépéses alapműveletekkel
leírható szöveges feladatok
megoldása tanítói segítséggel
Szöveges feladatok alkotása
hétköznapi szituációkhoz,
képekhez, képpárokhoz, adott
matematikai modellhez,
számfeladathoz
Fogalmak

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott
hétköznapi szituációt;
szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold
matematikai ismeretei segítségével;
tevékenység,ábrarajzolás segítségével megoldegyszerű,következtetéses,
szöveges feladatokat;
megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat;

Tanulási
eredmények

megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat;
az értelmezett szöveges feladathoz hozzákapcsol jól megismert matematikai
modellt;
a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat;
a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra
vonatkoztatva ellenőrzi a megoldást;
választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre;
önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget;
nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő kérdésekre.
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

6. Szám és valóság kapcsolata

Javasolt
óraszám:
9 + 10 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Mennyiségek (hosszúság, tömeg,
terület, űrtartalom, idő, pénz)
összemérése, összehasonlítása:
kisebb, kevesebb, nagyobb, több,
ugyanakkora, ugyanannyi
A mennyiség, darabszám
megmaradásának érzékszervi
tapasztalatok során történő
tudatosítása
Halmazok elemszám szerinti
összehasonlítása párosítással
(egy-egy értelmű leképezéssel):
több, kevesebb, ugyanannyi
relációk felismerése, megnevezése
100-as számkörben
Mennyiségi viszonyok jelölése
nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
Szám jelének hozzákapcsolása az
ugyanannyi viszonyban lévő
mennyiségekhez 100-as
számkörben
A mennyiségi viszonyok
kifejezésére szolgáló szavak, jelek
értése és használata szóban és
írásban
Számok tulajdonságainak
vizsgálata cselekvő
tapasztalatszerzés alapján

Javasolt tevékenységek
Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel,
például „Ki a magasabb?”, „Melyik ceruza hosszabb?”,
„Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?”
Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése mennyiségekről,
darabszámokról, például: „Bal kezedbe fogd a sötétkék
rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat,
rövidebbet, ugyanolyan hosszút!” „Csukott szemmel
döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik
vastagabb!”„Melyik zsákban van több
gesztenye?”„Csukott szemmel, hallás alapján döntsd el,
hogy melyik zsákba ejtettem több gesztenyét!”
„Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel hallgatják,
ahogy egy tálba pénzérméket ejtünk; „Mennyi a tálban
lévő pénzérmék összege?”, „Milyen értékű pénzeket
csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a tálban?”
„Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó
tálakba ejtjük az érméket; az egyeseket az egyik tálba,
a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben
Mennyiség megmaradásának vizsgálata, például különböző
alakú üvegekbe öntögetéssel

Darabszám megmaradásának vizsgálata, például
Kis darabszámok felismerése
összkép alapján ránézésre többféle
ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett és széthúzva;
rendezett alakban
ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban
Számképek felismerése többfelé
bontott alakban is 20-ig
Mennyiségekkel, darabszámokkal kapcsolatos
Számok többfelé bontása 20-ig
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Tapasztalatszerzés a 100-as
számkör számainak
mérőszámként való
megjelenéséről (például: 28, 28
dl, 28 l, 28 kg; 64 tízes
számszomszédjai, 64 cm, 60 cmnél nagyobb és 70 cm-nél kisebb
mennyiség; tízes csoportosítás
érzékeltetése kirakással: 64 cm az
6 narancssárga rúd és 4 fehér kis
kocka hosszúságú)

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

megfigyelések párosítással, összeméréssel a
környezetünkben, például „Miből van több? Székből
vagy gyerekből? Széklábból vagy asztallábból?”, „Jute mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik
sál hosszabb?”
Párkereső(2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre
becsomagolt apró tárgyakkal, az „ugyanannyik”
elnevezése
„Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék
Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték többféle
szabállyal (párt alkot az azonos számosságú, kettő
különbségű, együtt 10-et adó)
Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken
összesen 7 pötty van
Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról”
Lufik számának bontása két csapat között a lufik
ütögetésével: két csapat a saját térfeléről lufikat ütöget
a másik csapat térfelére; tapsra leállnak,
megszámlálják, melyik térfélen hány lufi van
„Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a
felső nyílásán bedobott apró tárgyakkal (például
babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő
elválasztók segítségével felbontja kisebb számokra
„Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok kétfelé
bontásáról, például 6 kék korong és 0 piros, jobb szélső
korong megfordítása, 5 kék korong és 1 piros, és így
tovább
Szőnyegezések színes rudakkal

Fogalmak

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás

Tanulási
eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
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 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint;
 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését
(párosítását) az elemszámok szerinti összehasonlításra;
 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi
fogalmakat 20 -as számkörben;
 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi
fogalmakat 100 -as számkörben;
 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több,
kevesebb fogalmakat;
 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat
halmazok elemszámával kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb,
ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel (hosszúság,
tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban a 100-as
számkörben;
 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes
számok körében;
 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat,
nyelvtani szerkezeteket;
 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok
kifejezésére szóban és írásban;
 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban.

Témakör:

7. Számlálás, becslés

Javasolt
óraszám:
9 + 9 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Meg- és leszámlálások egyesével
Számlálás során az utolsó
számnév hozzákapcsolása az
összességhez
Meg- és leszámlálások
valahányasával, például
kettesével, tízesével, ötösével,
négyesével, hármasával odavissza 100-as számkörben

Javasolt tevékenységek
 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés
számlálással, például „Hány lépés a tanteremtől az
ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány
harapással lehet megenni egy almát?”
„Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról
indítva, tetszőleges „lépéssel”, például 60-tól 6-osával
visszafelé
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eszközökkel (például: hétköznapi
tárgyak, abakusz, pénz) és
eszközök nélkül
Tapasztalatszerzés darabszámok,
mennyiségek becslésével
kapcsolatban a 100-as
számkörben
Becslés szerepének, korlátainak
megismerése
Becslés során a korábbi
tapasztalatok és a becsülendő
mennyiség tulajdonságainak
figyelembevétele
Becslés ellenőrzése párosítással,
összeméréssel
Becslések értékelése

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok,
például taps elöl, taps fent, taps hátul, ugrás, dobbantás

 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör
közepén áll, és egyesével kéri a játékosokat, hogy
lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele
kezet, például „Anna, lépj hozzám 5 egyforma
lépéssel!”, „Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma lépéssel!”
12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál nagyobb,
de 100-nál kisebb darabszámú dolgok gyűjtése; 100-as
gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással és
előrecsomagolt dolgok megszámlálásával
Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel,
például „Húzz külön adott számú gyöngyöt minél
gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a
felfűzés lehet összevissza vagy kettesével, ötösével, ...
csoportosítva, 10-es, 20-as, 100-as számkörben
tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel
Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok)
számának becslése rázogatással

Fogalmak

számlálás, becslés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:

Tanulási
eredmények

 megszámlál és leszámlál;adott (alkalmilag választott vagy szabványos)
egységgel meg- és kimér a 20-as számkörben;
 megismer becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés,
mérés az egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel;
 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy
szabványos) egységgel meg- és kimér a 100-as számkörben; odavissza számlál kerek tízesekkel, százasokkal;
 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő
mérés, mérés az egység többszörösével; becslését finomítja
újrabecsléssel.
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

8. Számok rendezése

Javasolt
óraszám:
6 + 6 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Számok nagyság szerinti
összehasonlítása bontott alakban
is: melyik nagyobb, mennyivel
nagyobb
Mennyiségi viszonyok jelölése
nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
Sorszámok ismerete, alkalmazása
Számvonal, számegyenes
alkotása, rajzolása, a számok
helyének jelölésével 100-as
számkörben
Számegyenes irányának,
egységének megadása két szám
kijelölésével
Leolvasások a számegyenesről
Számok, műveletes alakban
megadott számok (például: 2+3;
10-3; 20:2, 5·2) helyének
megkeresése a számegyenesen
100-as számkörben
Számok, mennyiségek nagyság
szerinti sorba rendezése
Számok helyének azonosítása
számtáblázatokban
Számok helyének azonosítása
10×10-es táblán (0–99-ig,
valamint 1–100-ig)
Számok változásának követése
10×10-es táblán (0–99-ig,
valamint 1–100-ig)
Számok egyes, tízes
szomszédainak ismerete,
megnevezése 100-as számkörben

Javasolt tevékenységek
 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon
növekvő, majd csökkenő sorban végig ugrálás

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához,
sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létrehozása:
a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot
képviselnek, és az értéküknek megfelelően
foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő
sorrendben

 Számvonal alkotása, például különféle színű
gyufaskatulyákból, gyöngyökből

 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5ös vagy 10-es váltakozásban)

 Lépkedések különféle, változatosan alkotott
számvonalakon

 Sorszámok alkalmazása versenyek
eredményhirdetésekor

 Sorszámok húzása várakozáshoz, például ki
hányadik sorát olvassa egy versnek

 Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy
kukát; számokat húznak például 1–20-ig
számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja
valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben
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levő számok végül növekvő sorrendben legyenek;
ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor
az a szám megy a kukába; az győz, aki
leghamarabb kitölti minden négyzetét

 Gyufaskatulyákon számok 0–10-ig, mindben annyi
csavar, amelyik szám rá van írva; a számokat
lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása
segítségével rendezzük növekvő, csökkenő
sorrendbe a számokat

 „Vigyázz 6!” játék

 Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok
megfigyelése

 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám
segítségével bizonyos helyek azonosítása

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél
kisebb” kérdések segítségével
Fogalmak

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés,
egyes számszomszéd, tízes számszomszéd
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket;
 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját;

Tanulási
eredmények

 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen,
számtáblázatokban, a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához rendeli
a számokat különféle alakjukban a 100-as számkörben;
 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes szomszédjait,
tízesekre kerekített értékét.
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9. Számok tulajdonságai

Javasolt
óraszám:
9 + 9 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Számok kifejezése művelettel
megadott alakokban, például: 7+8,
21-6, 3·5
Párosság és páratlanság
fogalmának alapozása
tevékenységgel: párosítással és
két egyenlő részre osztással
Hármasával, négyesével,
ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő
darabszámú csoportból kirakható
számok megfigyelése különféle
eszközökkel végzett
csoportosítások, építések során

Javasolt tevékenységek
 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes
dobozból

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról
vagy a gyerekek saját készítésű számképeiről,
pöttyöskártyáiról

 „Korongforgatás”
 Szőnyegezések színes rudakkal

Háromszögszámok,
négyzetszámok megfigyelése
különféle eszközökkel végzett
alkotások során

 Shut the box típusú játék két kockával

Számok közti viszonyok
megfigyelése, például: adott
számnál nagyobb, kisebb
valamennyivel, adott számnak a
többszöröse

 „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az
oszlopoknak megfelelő tulajdonságú számok
előállítása

Számok formai tulajdonságainak
megfigyelése: számjegyek száma,
számjegyek egymáshoz való
viszonya
Számok tartalmi, formai
jellemzése, egymáshoz való
viszonyuk kifejezése kitalálós
játékokban

 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például
számjel alakúra formázott kötélen végig lépkedés,
locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás
zsemlemorzsába

Számjelek olvasása, írása
(100-as számkör)
A római számok írása, olvasása I,
V, X jelekkel
Fogalmak

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan, római szám

Tanulási
eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal;
 számot jellemez más számokhoz való viszonyával;
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 ismeri a római számjelek közül az I, V, X jeleket, hétköznapi
helyzetekben felismeri az ezekkel képzett számokat;
 helyesen írja az arab számjeleket.

Témakör:

10. Számok helyi értékes alakja

Javasolt
óraszám:
4 + 5 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Csoportosítások, beváltások
valahányasával, különféle
eszközökkel, például apró
tárgyakkal, tojástartóval, színes
rudakkal, pénzekkel, abakusszal
Mérések különböző egységekkel
és többszöröseikkel
Leltárak készítése az elvégzett
tevékenységek alapján nem tízes
számrendszerekben (főleg 3asával, 4-esével, 2-esével való
csoportosítást követően)
Csoportosítások, beváltások
tízesével, különféle eszközökkel,
például: apró tárgyak, tojástartó,
építőkockák, pénzek, abakusz
Leltárak készítése 10-esével
történő csoportosítások,
beváltások után
Számok tízesekre és egyesekre
bontott alakjainak előállítása és
felismerése nem csak helyi érték
szerint rendezett alakban
Számok írása, olvasása
számrendszeres, azaz helyi
értékes alakjukban, 100-as
számkörben

Javasolt tevékenységek
 Adott számosságú apró dolog csomagolása
csoportmunkában, az elkészült csomagolások
alapján leltárkészítés

 Adott számosságú apró dolog csomagolása
csoportmunkában hármasával, majd ugyanannyi
csomagolása négyesével; a csomagolások alapján
készült leltárak összehasonlítása
 Csomagolások leltárak alapján
 Csomagolások átlátszatlan és átlátszó
csomagolással

 Csoportosítások rajzolt képeken
 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások
(köztük tízesével is) után

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás,
gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 háromszög ér 1
négyzetet, 2 négyzet 1 kört)
 Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása,
leltározása, adott összeg kifizetése legkevesebb
számú „érmével”, például petákokkal (1, 3, 9, 27),
fityingekkel (1, 2, 4, 8, 16)
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 Tevékenységek Dienes-készlettel

 Ismerkedés a szorobánnal
Fogalmak

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle
számrendszerekben végzett tevékenységeivel;

Tanulási
eredmények

 érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, tízesek és egyesek
összegére való bontását;
 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét;
 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig.

Témakör:

11. Mérőeszköz használata, mérési módszerek

Javasolt
óraszám:
10+ 10 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Változatos mennyiségek
érzékszervi összehasonlítása
Változatos mennyiségek közvetlen
összemérése
Változatos mennyiségek
összemérése közvetítő segítségével
Mérési módszerek megismerése
Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése választott
alkalmi egységekkel, például:
arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi,
tenyérnyi
Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése választott
objektív egységekkel, például:
pálcikák, színes rudak
Tapasztalatszerzés a mennyiségről,
mint az egység többszöröséről

Javasolt tevékenységek
 Különböző hangok összehasonlítása, például
„Melyik hang hosszabb-rövidebb, magasabbmélyebb, hangosabb-halkabb?”
 Különböző tömegű tárgyak, gyümölcsök,
gesztenyék tömegének összehasonlítása érzésre két
kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel
 Vállfamérleg és színes rudak segítségével
különböző tömegek összemérése, a kettő közti
különbség meghatározása
 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel
 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma
színes rudakkal
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Mérőszám fogalmának megértése
Mennyiségek összehasonlítása;
mennyivel nagyobb mennyiség,
mennyivel kisebb mennyiség,
hányszor akkora, hanyadrésze
Különböző mennyiségek mérése
ugyanazzal az egységgel; annak
megfigyelése, tudatosítása, hogy a
nagyobb mennyiséget több egység
teszi ki, a kevesebb mennyiséget
kevesebb egység teszi ki.
Azonos mennyiségek mérése
különböző egységekkel; annak
megtapasztalása, megfigyelése,
hogy kisebb egységből több teszi
ki ugyanazt a mennyiséget,
nagyobb egységből kevesebb teszi
ki ugyanazt a mennyiséget
Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése
szabványmértékegységek közül a
következőkkel: cm,dm, m; cl, dl,
l;dkg, kg
Hétköznapi tapasztalatok szerzése
a szabványmértékegységek
nagyságáról
Skálázott mérőeszközök készítése
alkalmi egységekkel, használata
tanítói segítséggel

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel;
színes rudak által meghatározott léptékekkel
 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és
többszörösének kiméréséhez
 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése
méréssel különböző objektív egységek esetén,
például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú,
mint 2 világoskék rúd
 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét,
lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, amikor úgy
gondolja, hogy letelt az 1 perc
 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc,
például hány szót vagy hány számot lehet leírni 1
perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi
helyzetben, hányat lehet ugrani, mennyit ver a
szívünk mozgás után 1 perc alatt

Szabványos mérőeszközök
használata
Időbeli tájékozódás, időbeli
periódusok megismerése; időbeli
relációt tartalmazó szavak
értelmezése
Az időmérés egységeinek
megismerése: óra,
perc,másodpercEgész órák és
percek leolvasása különféle analóg
és digitális órákról
Különböző hazai és külföldi
pénzek címleteinek megismerése
20-as és 100-as számkörben
szituációs játékokban
Fogalmak

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság,
űrtartalom, tömeg, idő, cm, dm, m, cl, dl, dkg, kg, másodperc, perc, óra, nap,
hét, hónap, év
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot,
tömeget, űrtartalmat és időt;
helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott
mérőeszközöket,helyes képzete van a mértékegységek nagyságáról;
helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a tömegmérés
szabványegységei közül a következőket: cm, dm, m, cl, dl, l; dkg, kg;

Tanulási
eredmények

ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet,a napot,
a hetet, a hónapot, az évet;
ismer hazai és külföldi pénzcímleteket20-as és 100–as számkörben;
alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között;
összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát,
összeveti ugyanannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való
méréskor kapott mérőszámait;
megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel;
területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással;
ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket.

Témakör:

12. Alapműveletek értelmezése

Javasolt
óraszám:
10+10 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Összeadás és kivonás értelmezései
darabszám és mérőszám
tartalommal valóságos
helyzetekben, tevékenységekkel,
képpárokkal, képekkel,
történetekkel
Összeadás, kivonás értelmezése,
mint hozzáadás és elvétel
Összeadás, kivonás értelmezése,
mint egyesítés, és mint az
egészből az egyik rész
meghatározása

Javasolt tevékenységek
 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének
lejátszása konkrét dolgokkal, például
gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel
 Összeadás, kivonás kirakása univerzális
modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, színes
rudakkal
 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak
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Összeadás, kivonás értelmezése,
mint összehasonlítás:
valamennyivel kevesebb,
valamennyivel több

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
mérése színes rudakkal, kupakokkal vállfamérlegen

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való
lépegetéssel

Kivonás értelmezése, mint
különbség kifejezése
Szorzás értelmezése
tevékenységekkel egyenlő tagok
összeadásaként
Többszörösök közötti kapcsolatok
megértése a szorzás értelmezése
alapján (pl. adott szám 4-szerese a
számmal nagyobb az adott szám 3szorosánál, adott szám 2szeresének és 3-szorosának az
összege a szám 5-szöröse)
A szorzó- és bennfoglaló táblák
felépítése összefüggéseik szerint:
2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7
Osztás, mint bennfoglaló osztás és
mint egyenlő részekre osztás
értelmezése tevékenységekkel
(például: szituációs játékok,
különböző eszközökkel való
kirakások)

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással,
például azonos állatok lábainak száma
 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása
mérőszalag segítségével
 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például
ceruzák dobozolása vagy lufik osztogatása
 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például
süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal
 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése

Maradékos bennfoglaló osztás
értelmezése tevékenységek során
Szorzás és a kétféle osztás
kapcsolatának értelmezése
tevékenységek során előállított
képek, majd megadott ábrák
alapján
Egyenlővé tevés tevékenységekkel
és számokkal
Történésről, kirakásról, képről
többféle művelet értelmezése,
leolvasása, lejegyzése
Műveletről kirakás, kép, szöveges
feladat készítése; műveletek
eljátszása, lerajzolása, szöveggel
értelmezése
Szöveges feladatokban a különböző
kifejezésekkel megfogalmazott
műveletek megértése tanítói
segítséggel
Fogalmak
összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre
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osztás, művelet, egyenlővé tevés, többszörös
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 helyesen értelmezi a 100-as számkörben az összeadást, a kivonást, a
szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő részekre osztást;
 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát;
 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez,
egyszerű szöveges feladathoz;
 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges
feladattal;
Tanulási
eredmények

 helyesen használja a műveletek jeleit;
 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő,
kivonandó, különbség, tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó,
osztó, hányados, maradék;
 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort
értelmez, elvégez;
 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott
műveleteket megérti;
 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez.
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

13. Alapműveletek tulajdonságai

Javasolt
óraszám:
8+8 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Műveleti tulajdonságok
megfigyelése változatos
tevékenységek alapján: tagok,
tényezők felcserélhetősége,
csoportosíthatósága; összeg,
különbség szorzása, szorzat
széttagolása; például: 9+62 =
62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 =
3·5 + 3·4
A megértett műveleti
tulajdonságok alkalmazása
számolási eljárásokban, szöveges
feladatokban, ellenőrzésnél
Hiányos műveletek és
műveletsorok megoldása az
eredmény ismeretében a művelet
megfordításával is 100-ig
Műveletekben szereplő számok
változtatása közben az eredmény
változásának megfigyelése
Műveletek közötti kapcsolatok
megfigyelése és alkalmazása
ellenőrzésnél

Javasolt tevékenységek
 Szőnyegezések színes rudakkal
 „Babos” játék összeadások és kivonások közti
kapcsolatok megértéséhez, például a tanuló bal
kezében 5 babszem van, jobb kezében. 6; bal és
jobb kéz egymás mellé téve „5+6 az ugyanannyi,
mint 11”, a két kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a
bal kéz hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz visszahozása
után a jobb kéz hátra téve „11-6 az 5”
 „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és
a szorzótáblák közti összefüggések felfedezése:
10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak
mentén, például 6×8-as téglalap hajtogatása után,
félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb
félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 3×4
 Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35
lépés, 35-től 16 lépés
 Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők
felcserélhetőségének tapasztalása, például 7 lila rúd
= 6 fekete rúd: egymás után vonalba
(„hosszúságuk” érzékeltetése) és egymás mellé
szőnyegezve („területük” érzékeltetése)
 Négyzetrácson kertek bekerítése
 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított
dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a
műveletsor visszafelé való lejátszása

Fogalmak

Tanulási
eredmények

Nincs új fogalom.
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat,
számolásai során alkalmazza konkrét esetekben a legfontosabb
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műveleti tulajdonságokat;
 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a
műveletek megfordításával is;
 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó
és különbség; tagok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és
hányados) változtatásának következményeit.

Témakör:

Javasolt
óraszám:

14. Szóbeli számolási eljárások

11+10 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Számolási eljárások a műveletek
értelmezései alapján 100-as
számkörben
Számolási eljárások szám- és
műveleti tulajdonságok
felhasználásával 100-as
számkörben
Bontások és pótlások alkalmazása
Számhoz számszomszédainak
hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1)
és a nekik megfelelő kivonások
elvégzése (13-6, 13-7)
Tízesátlépéses összeadás, kivonás
bontások és 10-re pótlások
alkalmazásával
10 és 20 közötti számok és
egyjegyűek összeadása, kivonása a
10-nél kisebb számokra vonatkozó
összeadással, kivonással való
analógia alapján
100-as számkörben való
összeadás, kivonás a 20-as
számkörben tanultakkal való
analógia alapján (tízesekre,
egyesekre bontás felhasználásával)
9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1
(10-2, 10-3) alakban
Különféle számolási eljárások
megismerése és a tanuló számára

Javasolt tevékenységek
 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele
színes
rudak
tetszőleges
számhoz
való
hozzáillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9
hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése
 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével
 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?”
játékos feladat párban
 Számképek
felidézése,
számok
különböző
tagolásainak megválasztása számolási eljárások
során
 Tojástartóval
lejátszása

a

10-re

pótlás

és

tízesátlépés

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a
boltos visszaad
 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg
alkalmazott
számolási
eljárásainak
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legkézenfekvőbb kiválasztása,
begyakorlása, például:
7+8=8+7=7+7+1=8+81=7+3+5=8+2+5=7+10-2
Szorzó- és bennfoglaló táblák
belső összefüggéseinek és egymás
közti kapcsolatainak alkalmazása
számolások során, például:
6·8=6·5+6+6+6=(6·4)·2;
8·4=(4·4)·2
Szorzatok, hányadosok
kiszámolása ismert szorzatokhoz
való viszonyítással
Fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
megfogalmazása, megosztása

Nincs új fogalom.
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat;

Tanulási
eredmények

 érti a 10-zel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban
való jobbra, illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 100-as
számkörben a számok 10-zel történő szorzásakorés maradék nélküli
osztásakor;
 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés
során kapott eredményt.

Témakör:

15. Fejben számolás

Javasolt
óraszám:
11+9 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Fejben számolás egyes lépéseinek
megértése, begyakorlása
eszközökkel; az eszközök szükség
szerinti használata feladatok
megoldása során
Fejben számolás 20-as
számkörben
Összeadás és kivonás kerek
tízesekkel a 100-as számkörben
Összeadás és kivonás kerek
tízesekkel és egyjegyűekkel a 100as számkörben
Teljes kétjegyű számok összeadása
és kivonása 100-as számkörben
eszközökkel, például

Javasolt tevékenységek
 „Boltos játék”
 „25 vagy semmi” játék párban
 Egy képről többféle művelet olvasása
 Számfuttatás” játék
 Láncszámolások
 Szorzat alapján a társnál lévő szám kitalálása: a
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tojástartókkal, számtáblázatokkal,
abakusszal, pénzzel
Teljes kétjegyű számok összeadása
és kivonása 100-as számkörben,
fejben
A szorzó- és bennfoglaló táblákon
belüli kapcsolatok alapos
megismerése, megértése
tevékenységek, ábrák segítségével,
és számolás a felfedezett
összefüggések alkalmazásával
A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9-es
szorzó- és bennfoglaló táblák
eseteinek emlékezetből való
felidézése tízszeresig
A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és
bennfoglaló táblák eseteinek
kiszámolása valamilyen számolási
eljárás segítségével fejben
tízszeresig
100-as számkörben szorzatok,
hányadosok kiszámolása ismert
szorzatokhoz való viszonyítással
Fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
szorzatot a csoport mondja a két játékosnál lévő
egy-egy szám összeszorzásával, a saját tényezőnket
ismerjük

 „Hajtogató”
 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok
vizsgálata ujjak segítségével, például 4 gyerek bal
kezén mutat 3 ujjat, majd 4 gyerek két kezén mutat
3-3 ujjat; az egyes mutatásokról olvasások
„számtannyelven”
 5-10,
2-4-8,
3-6
szorzótáblák
közti
kapcsolatokvizsgálata korongok (vagy pénzek)
kirakásával és azok tükrözésével különböző
kiindulási helyzetekből, például két korong
kirakása, tükörben látott korongok kirakása a tükör
másik oldalára, az új kirakás tükrözése, és így
tovább; az egyes helyzetekről olvasások
„számtannyelven”

kerek tízes
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben;

Tanulási
eredmények

 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások,
egyenlő részekre osztások eseteit a számok tízszereséig;
 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát;
 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás
és maradék nélküli osztás során;
 fejben pontosan számol a 100-as számkörben végzett műveletekkel
analóg esetekben
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
Javasolt
óraszám:

16. Alkotás térben és síkon

4 + 4 óra
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Építés térbeli építőelemekből,
testekből szabadon, másolással,
megadott feltétel szerint
Építés egyszerűbb nézetek,
egyszerűbb alaprajzok alapján
Síkbeli alkotások szabadon,
másolással, megadott feltétel
szerint: kirakások
mozaiklapokkal, nyírás, tépés,
hajtogatás, alakzatok
határvonalainak elkészítése
pálcákból, rajzolás (szabad kézzel,
vonalzóval, alaklemezzel)
Sokszögek előállítása nyírással,
hajtogatással, pálcikákkal,
gumikarika kifeszítésével,
vonalzós rajzolással adott
feltételek szerint
Sorminták, terülőminták kirakása
és folytatása síkban, térben
Szimmetrikus alakzatok
létrehozása térben és síkban
(például: építéssel, kirakással,
nyírással, hajtogatással, festéssel),
és szükség szerint a szimmetria
meglétének ellenőrzése választott
módszerrel (például: tükör,
hajtogatás)
Adott feltételeknek megfelelő
többféle alakzat, minta előállítása

Javasolt tevékenységek
 Színes
rudakból,
legóból,
építőkockákból,
dobozokból, hengerekből (például vécépapír
guriga) városépítés, várépítés
 „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék
megvilágítása 3 irányból, árnyékok megfigyelése
 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok
alapján építés színes rudakból
 Kirakások
elemeiből

mozaiklapokból,

logikai

készlet

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a
vizuális memória fejlesztésére
 „Telefonos játék”
 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások,
a papírlap szétnyitása után az ismétlődő minta
megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek
 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való
nyírással
 Geometriai
fejtörők,
gyufarejtvények

például

tangram,

 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes
vonal mentén, a keletkező síkidomok számának és
alakjának vizsgálata

Fogalmak

alaprajz

Tanulási
eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
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 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból;
 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat;
 sormintát, síkmintát felismer, folytat;
 alkotásában követi az adott feltételeket;
 testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket
épít képek, alaprajzok alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát;
 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével;
 alaklemezt, vonalzóthasznál alkotáskor;
 megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli
kirakást;
 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző
eszközökkel; felismeri a szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli
alakzatokon.

Témakör:

17. Alakzatok geometriai tulajdonságai

Javasolt
óraszám:
6 + 6 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Válogatások előállított vagy
megadott testek között szabadon
Testek és síkidom modellek
megkülönböztetése
Testek jellemző tulajdonságainak
keresése, megfigyelése,
megnevezése: sík vagy görbe
felületek, „lyukas – nem lyukas”,
„tömör”, „bemélyedése van”,
„tükrös”
Sokféle alakú testek közül a gömb
és a szögletes testek kiemelése
érzékszervi tapasztalatok alapján
Sokszöglapokkal határolt testek
lapjainak, éleinek, csúcsainak
megfigyelése
Egyszerű, sokszöglapokkal
határolt test lapjainak
megszámlálása

Javasolt tevékenységek
 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami
lehetőséget ad több szempont szerinti válogatásra
(például: anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk
szerint); a figyelem ráirányítása a tárgyak alakja
szerinti válogatásokra
 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása,
például plüssmackó, gumilabda, olló, dobókocka,
kulcs;
a
körülrajzolások
tapasztalatainak
megbeszélése
 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső
játékok kézbe fogható tárgyakkal, testekkel;
letakart tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva;
hétköznapi tárgyakról készült fotókkal
 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső
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játékok kézbe fogható síkidomokkal

Téglatest lapjainak
megszámlálása
Válogatások előállított vagy
megadott síkidomok között
szabadon
Sokféle alakú síklapok közül a
körlap és a sokszögek kiemelése
Sokszögek előállítása során az
oldal és csúcs szavak
megismerése, használata
Sokszögek oldalainak és
csúcsainak megszámlálása
Sokszögek elnevezése oldalak és
csúcsok száma szerint
Háromszögek, négyszögek,
körlapok felismerése,
kiválogatása, megnevezése
Téglalap oldalainak és csúcsainak
megszámlálása
Téglalap tükörtengelyeinek
megfigyelése
Sokszögek közül a nem négyzet
téglalapok és négyzetek
kiválogatása

 Két téglatest összeragasztása „L” alakba, az „L”
alakú test lapok szerinti borítása színes papírral, a
keletkező lapok számlálása
 Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból
és madzagból, hurkapálcából és gyurmából
 Háromszögek készítése különféle hosszúságú
szívószáldarabokból, például: 3 cm, 6 cm, 5 cm; 3
cm, 6 cm, 9 cm (!); 3 cm, 6 cm, 10 cm
 Négyszögek
készítése
szívószálból,
annak
megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága nem
határozza meg az alakot
 Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy kétkét szívószál hossza egyenlő (színe azonos); a
felfűzés sorrendjének változtatásával többek között
a szomszédos és szemközti oldalak fogalmának
megértése
 Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával
megadott minta alapján vagy megadott feltétel
szerint
 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok
másolása megadott minta alapján vagy rajzolás
megadott feltétel szerint

Fogalmak

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap,
sokszög, körlap, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:

Tanulási
eredmények

 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással,
tapintással érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott
tulajdonsággal rendelkező összes elemet;
 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével
szétválogat adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat,
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alakzatokat;
 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy
meghatározott geometriai tulajdonságok szerint a gyűjtött,
megalkotott testeket, síkidomokat;
 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket
talál megadott és halmazokba rendezett alakzatokhoz;
 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat;
 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során
előkerülő alakzatokon megfigyelt tulajdonságokat;
 megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe
vonalakat, szakaszokat tapasztalati ismeretei alapján;
 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket;
 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus
síkbeli alakzatokat;
 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait;
 tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással
megmutatja a téglalap szögeinek egyenlőségét;
 megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket,
megmutatja és megszámlálja a téglalapszimmetriatengelyeit;
 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján atéglalapot, négyzetet;
 megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli
alkotást, mintázatot.

Témakör:

18. Transzformációk

Javasolt
óraszám:
3 + 3 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Szimmetriák, tükörképek
megfigyelése a természetes és az
épített környezetben, térben és
síkban

Javasolt tevékenységek
 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a
másik pedig a tükörkép
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Tárgyak, építmények, képek
tükörképének megfigyelése
térben,síkban tükör segítségével
Tárgyak, építmények, képek
tükörképének kirakása, előállítása
különböző tevékenységek során; a
kapott alakzat ellenőrzése tükör
segítségével
Síkbeli alakzatok
tükörtengelyeinek keresése
tükörrel, hajtogatással
Alakzatok eltolt képének
előállítása térben és síkban
mozgással, mozgatással
Sor- és síkminták készítése
eltolással és tükrözéssel

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Építések, mozgatások úgy, hogya két kézegyszerre
ugyanazt csinálja egymás tükörképeként
 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel
színezett szív vizsgálata tükörrel; megadott ábrák
vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör
segítségével az ábra? Ha igen, akkor hogyan?”
 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír
másik felének ráhajtása, a papír szétnyitása, a
készült minta kiegészítése
 Összehajtott papírból alakzat kivágása
 Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak
átbökése gombostűvel
 Néhány kirakott logikai lap (színes rúd)
tükörképének megépítése függőleges tengelyre
nézve, vízszintes tengelyre nézve (ahogy a tóban
látszik)

Fogalmak

tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 tapasztalattal rendelkezik
előállításáról;

mozgással, kirakással a tükörkép

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző
eszközökkel;
Tanulási
eredmények

 felismeri a szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon;
 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal,
másolópapír segítségével alakzat tükörképét, eltolt képét;
 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör segítségével;
 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát;
 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot
nagyított vagy kicsinyített elemekből; az eredetihez hasonló
síkidomokat rajzol hálón.
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

19. Tájékozódás térben és síkon

Javasolt
óraszám:
4 + 4 óra

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Irányokat, távolságokat jelölő
szavak jelentésének megismerése
térben és síkban tevékenységekkel
és játékos szituációkkal
Tájékozódást segítő játékok,
tevékenységek nagymozgásokkal
Útvonalak bejárása utánzással; az
útvonal tudatosítása
Bejárt útvonal újrajárása
emlékezetből
Téri tájékozódás mozgással,
tárgyak mozgatásával
Függőleges és vízszintes síkon
való tájékozódás tárgyak
elhelyezésével, mozgatásával,
például „fölé”, „alá” többféle
értelmezése
Térbeli és síkbeli elhelyezkedést
kifejező szavak jelentésének
megismerése játékos
tevékenységekkel
Irány és állás megfigyelése,
követése az olvasáshoz, íráshoz
kapcsolódva
Hely meghatározása sakktáblán

 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre
 Irányokat jelölő szavak értelmezése térben és síkon,
például tolltartó helyezése a szék mellé balra,
jobbra, fölé, alá úgy, hogy a székhez nem nyúlunk;
majd ceruza helyezése a füzet mellé balra, jobbra,
fölé (!), alá (!) úgy, hogy a füzethez nem nyúlunk
 Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, előre,
hátra, fel, le; tájékozódás labirintusban és
négyzethálós mintákon: jobbra, balra, előre, hátra,
fel, le; tájékozódás vonalrendszerbe rajzolt házban
és a ház „utcájában”: jobbra, balra, előre, hátra, fel,
le
 „Telefonos”
játék
logikai
mozaiklapokkal, színes rudakkal

lapokkal,

 „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára
ragasztott egy-egy kép közötti különbségek
megtalálása
 Ismert útvonal leírása szóban, például: „Hogyan
jutsz az iskolából a játszótérre?”

Tájékozódás négyzethálón
 Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a
célban a kendő levétele után azonos úton
visszatalálás a kiindulópontra
 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek
alapján ülőhelyek megtalálása
 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2
mezőt felfele lépve hova jutunk?”
 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok
megadásával, melynek során különböző formák
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rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel,
3 lépés balra...

 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés
diktálása társnak

Fogalmak

jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb,
közelebb
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket
térben és síkon;

Tanulási
eredmények

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál adott
helyre, adott utca és házszám alapján megtalál házat;
 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével.

Témakör:

20. Összefüggések, kapcsolatok,
szabályszerűségekfelismerése

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Személyek, tárgyak, dolgok,
számok, testek, síklapok között
megjelenő kapcsolatok
megfigyelése, felfedezése,
megnevezése
Számpárok, számhármasok
közötti kapcsolatok felfedezése,
jellemzése

Javasolt
óraszám:
9 + 9 óra

Javasolt tevékenységek
Sormintákkeresése környezetünkben, például épületeken,
népviseleten
Periodikusan ismétlődő tevékenységek, például ki mosogat
5 nap múlva

Változó helyzetek megfigyelése, a
változás jelölése nyíllal

Kakukktojásjátékok

Tárgyakkal, logikai készletek
elemeivel kirakott periodikus
sorozatok folytatása

„Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva;
holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt

Az évszakok, hónapok, napok
elsorolása egymás után
tetszőleges kezdőpontból
Ismert műveletekkel alkotott

Sorozatok alkotása szöges táblán kifeszített alakzatokkal, a
sorozat szabályának megfigyelése, például egyre
nagyobb négyzeteknél a növekedés szabályának
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sorozat szabályának felismerése
Megkezdett sorozat folytatása a
felismert szabály szerint mindkét
irányba
Sorozat szabályának
megfogalmazása, egyszerűbb
esetben jelekkel is (például:
nyíljelöléssel vagy nyitott
mondattal)

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

megfigyelése
Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például szülőgyerek, testvér, osztálytárs; alacsonyabb, magasabb,
egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős

Gépjátékok különféle elemekkel
(például: tárgyak, számok,
alakzatok)

A gyerekek kezében tartott számok, alakzatok közötti
kapcsolatok megfigyelése rámutatással, például
mindenki mutasson arra, akinek ugyanannyi tízese van;
akinek nagyobb a kerülete; a mutatás lejegyzése
nyilakkal; a lejegyzett ábra megfigyelése

Gépjátékhoz szabály alkotása; az
egyszerű gép szabályának
megfordításával nyert gép
szabályának felismerése

„ Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított
gépekkel számokkal, formákkal, szavakkal

Szabályjátékokban az elempárok,
elemhármasok megjelenítése
táblázatban
Szabályjátékok során a felismert
kapcsolat alapján további
elempárok, elemhármasok
létrehozása
Táblázatokban, gépjátékokban a
felismert összefüggések
megfogalmazása, egyszerűbb
esetekben jelekkel is (például:
nyíljelöléssel vagy nyitott
mondattal)
Sorozatok, szabályjátékok
alkotása
Megértett probléma
értelmezéséhez, megoldásához
sorozat, táblázat, esetleg
nyíldiagram alkotása modellként
Fogalmak

Tanulási
eredmények

táblázat, nyitott mondat
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok
keresésében;
megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek,
síklapok közötti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat;
érti a problémákban szereplő adatok viszonyát;

84

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

megfogalmazza a felismert összefüggéseket;
összefüggéseket keres sorozatok elemei között;
megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma értelmezéséhez,
megoldásához sorozatot, táblázatot állít előmodellként;
tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat folytat;
felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás után,
tetszőleges kezdőponttól is;
ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert
szabály szerint megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az
egyszerű gép megfordításával nyert gép szabályát;
felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között;
szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további
elempárokat, elemhármasokat;
a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést
megfogalmazza saját szavaival, nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal.

Témakör:

21. Adatok megfigyelése

Javasolt
óraszám:
3+3 óra

Fejlesztési feladatok és ismeretek
Minőségi és mennyiségi
tulajdonsággal kapcsolatos adatok
megfigyelése, gyűjtése, rögzítése
tanítói segítséggel
Adatgyűjtés vásárlással
kapcsolatban (például: árak
megfigyelése boltokban, nyugtán)
Mért adatok lejegyzése

Javasolt tevékenységek
Mérések testnevelésórán, például időeredmények,
kislabdadobás hossza, távolugrás hossza; eredmények
rögzítése; ábrázolása közösen
Piacon több árusnál ugyanazon termék árának
összehasonlítása, csoportonként más-más termék
árának megfigyelése, lejegyzése

Közös tevékenységek során
szerzett adatok alapján egyszerű
Csoportonként a csoport tagjaira jellemző egyszerű
diagram készítése térben és síkban
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legnagyobb kiválasztása
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diagramok készítése úgy, hogy a többi csoport nem
látja, mi készül; a kirakott vagy rajzolt diagramok
alapján a csoport felismerése, azonosítása, például
hány fiú, hány lány, hány szemüveges, hány nem
szemüveges

adat, diagram
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
adatokat gyűjt a környezetében;

Tanulási
eredmények

adatokat rögzít későbbi elemzés céljából;
gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol;
adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról;
jellemzi az összességeket.

Témakör:

22. Valószínűségi gondolkodás

Javasolt
óraszám:
3+3 óra

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Részvétel valószínűségi
játékokban; intuitív
esélylatolgatás, tippek
megfogalmazása
Események megfigyelése
valószínűségi kísérletekben
Valószínűségi játékok során
stratégiák alakítása,
kipróbálása, értékelése
„Biztos”, „lehetséges, de nem
biztos”, „lehetetlen”

Javasolt tevékenységek
Játék eseménykártyákkal. A „biztos”, „lehetséges, de nem
biztos”, „lehetetlen” események megkülönböztetésére,
események gyakoriságának megfigyelésére
csoportmunkában.Valószínűségi kísérlethez tartozó
eseményeket írunk kártyákra, kiosztjuk; elvégezzük a
kísérletet, mindenki rátesz egy zsetont arra a kártyájára,
amelyikre írt esemény bekövetkezett.
A kísérletek végén elemzés, például a kísérlet: 3 korongot
feldobunk; események: mindhárom kék; több a kék, mint
a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma szín; egyik
színből sincs legalább kettő; elemzés: „Melyik a jó kártya,
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Véletlen események
gyakoriságának
összeszámlálása, ábrázolása
különféle módszerekkel:
strigulázással, diagrammal,
táblázatba rögzítéssel
Véletlen események
előfordulásainak vizsgálata, a
kimenetelek számának
összehasonlítása az előzetes
tippekkel, magyarázatok
keresése
A „biztos” és „lehetetlen”
cáfolata ellenpélda mutatásával
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melyik rossz, melyiket választanád?”
Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére: mindenki
előtt ott van minden eseménykártya, amelyekre a játék
elején a játékosok tetszés szerint kiraknak 10-10 zsetont;
sorban végezzük a kísérleteket; amelyik kártyán lévő
esemény bekövetkezett, arról a kártyáról levehet a játékos
egy zsetont; az győz, akinek a kártyáiról leghamarabb
elfogynak a zsetonok
Valószínűségi kísérlet nem kocka alakú doboz feldobásával:
tippelés, 20 kísérletből melyik lapjára hányszor esik;
ellenőrzés a kísérletek elvégzésével
10 korongot feldobunk, számegyenesen a 0-ból indulva annyit
lépünk pozitív irányba, ahány pirosat dobtunk, majd innen
annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova
jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek egyikére
jutsz
Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára is
számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3 korongot;
kártyákra eseményeket írunk a számok tulajdonságai
alapján, a dobott számok összegére, szorzatára vonatkozó
tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e lehetetlen, van-e
biztos esemény; tippeljünk az események gyakoriságára,
például szorzatuk páros; nincs közte kétjegyű
Gyerekek alkotta gyakorisági diagram: két kockával dobunk,
és nézzük a dobott számok összegét; a gyerekek sorban
egymás mellett állnak, mindenkinek a kezében egy szám
van 1 és 13 között; akinek a száma a két kockával dobott
számok összege, előre lép egyet
Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10 korongot az
1–13 számokhoz a folyó egyik partjára; két kockával
dobunk, a dobott számok összegétől egy korong átkelhet a
folyón; az győz, akinek először átmegy az összes korongja

Fogalmak

Nincs új fogalom

Tanulási
eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére:
részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet
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játszik;
tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de
nem biztos” események között;
megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel
kapcsolatos állítások igazságát;

tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül
melyik esemény valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során,
melyekben a két esemény valószínűsége között jól belátható a különbség;
tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek
előfordulásait olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a
véletlen szerepet játszik;
a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését,
tippjét összeveti a megfigyelt előfordulásokkal.
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Matematika
5-6. évfolyam
Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő –
nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása során a
tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a
képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak,
jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók
előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó
indoklás igénye, valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi
szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót
ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett
szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására
képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és
problémaalkotó képessége.
A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a
rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei.
Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló
ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző,
szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek
bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez,
ismeri ezek tulajdonságait.
Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek tanulásitanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának,
hasznosságának bemutatását.
Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza.
Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.
A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az új
fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt.
A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkalmazása
mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a
digitális kompetenciákat együtt fejlesztik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek
alkalmazására terjed ki.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
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kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont
egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való
alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását,
megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás
fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához
szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek
elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a
tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének
készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ
jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző
módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és
alkotásának készségrendszere.
A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a
problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk
és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának
kialakításához.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló
gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló
előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai
fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több
különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több
megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri
azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton példákat
általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló
matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét
befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények
mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre
építeni, a hibákból pedig tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során.
Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások
álláspontját, gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak
között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
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döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából
fontos
készségek
kialakulását
(kreativitás,
mérlegelő
gondolkodás,
problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége).

91

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos,
tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő
tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata.
Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás
lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő
megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések
használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye.
Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok;
Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek;
Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges
törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes
törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának
előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, szerkesztések;
Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak az aktuális terület
megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is, az
eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi és
matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is.
A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online
felületek is támogatják.
Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. Az egyes témakörökhöz írt
óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló
számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra,
felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre.

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Halmazok
Matematikai logika, kombinatorika
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Alapműveletek természetes számokkal
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
Alapműveletek közönséges törtekkel
Alapműveletek tizedes törtekkel
Arányosság, százalékszámítás
Egyszerű szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Sorozatok
Mérés és mértékegységek
Síkbeli alakzatok
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Javasolt óraszám
összesen
5. osztály

6. osztály

10
10
20
16
18
18
18
14
20
20
10
8
16
18

6
6
12
4
9
4
11
8
16
10
5
4
6
8

4
4
8
12
9
14
7
6
4
10
5
4
10
10
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Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás

20
16
10
10

Összes óraszám: 272
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6
12
6
5

14
4
4
5
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Témakör: Halmazok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 4+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét),
egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint
Halmazábra készítése
Számhalmazok szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok felismerése ábráról
Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével.
FOGALMAK
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai közül a
szemüvegesek és a barna hajúak
Egy
konkrét
válogatás
(tárgyak,
logikai
készlet
elemei,
alakzatok,
szavak…)
szempontjának/szempontjainak felfedeztetése
Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány természetes szám
közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása. Példák és ellenpéldák mutatása
részhalmazra
Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező
elemek és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán A
legalább egy tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása
Játék logikai készlettel
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Témakör: Matematikai logika, kombinatorika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 4+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása
Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása
Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással
A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és
használata
Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok
Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal
Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alkotása
Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus
felsorolás
FOGALMAK
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek,
összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros számokról, a
védők csoportja pedig cáfolja azokat
„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többieknek ki
kell találni, melyik a hamis
Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a nyitott
mondat igazzá tételére
„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új
elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább
„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és tulajdonságok
párosítása
Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek megfelelő
összes lehetőség kirakása és rendszerezése
Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában
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Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 8+12
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok
prímtényezős felbontását 1000-es számkörben;
meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a
hétköznapi helyzetekben;
ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság
szabályait;
a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk szerint
csoportosítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben csoportosítást,
leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül
Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében
Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M
Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös többszörösök
meghatározása
2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete és
alkalmazása
A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási
maradékuk szerint
FOGALMAK
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vásárlása a
virtuális boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy minél kevesebb érmét
használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről
Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címletű pénzt
kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fiók tartalmát. Mit
tettem a fiókba, és mit ír ki a gép?
Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték
„Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, például az
egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 többszöröseinél
dobbantanak
Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes
segítségével
„Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a számnak az
összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy számot és így tovább
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Témakör: Alapműveletek természetes számokkal
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 12+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
írásban összead, kivon és szoroz;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti;
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A hányadost
megbecsüli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkalmazása
Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban
Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal
Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a
hányados becslése
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben,
írásban és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
FOGALMAK
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a
szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados,
maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal
Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz
számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer,
aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a
felírt számaiból
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok
elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
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Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása. Adott
szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz szöveges feladat
írása
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt ennek
igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot az a tanuló
nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét
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Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 9+9
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt észszerűen kerekíti;
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
ismeri az egész számokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet
Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték
fogalmának ismerete és alkalmazása
Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során
Alapműveletek elvégzése az egész számok körében (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben,
írásban és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
FOGALMAK
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal
Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen
Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létrehozása:
a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfelelően foglalják el
a helyüket
Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től (+10)-ig
számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben
levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot,
akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét
Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal
Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a kisautó, ha …
?”
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Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a játékos
kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám kivonásának
modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél fel kölcsönt
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok
elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása
„Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel
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Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 14+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén;
megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása
Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés
Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése
Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén
Számok ábrázolása számegyenesen
FOGALMAK
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört,
tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek megfelelő
rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése
Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel
Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár mentén
bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző beosztások vannak)
Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a másik 3
egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezése
A
téglalapon
kívül
más
alakzatok
színezése,
modellek
alkalmazása
Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kártyajáték
szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival
A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése (euró,
eurócent)
Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken
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Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 7+11
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, (közönséges törtek összeadása, kivonása)
eredményét összeveti előzetes becslésével;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
meghatározza konkrét számok reciprokát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján
Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása
Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében (közönséges tört szorzása, osztása
természetes számmal, közönséges törttel )
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Kapott eredmény ellenőrzése
FOGALMAK
közös nevező, reciprok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelmezésére
„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk,
bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört
számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; akinek az
összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok
elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott
szöveges
feladathoz
megfelelő
műveletsor
megalkotása
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása

102

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 6+8
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becslésével;
írásban összead, kivon és szoroz (természetes számmal, tizedes törttel) ;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti;
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt.
A hányadost megbecsüli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása (természetes számmal, osztása pozitív egész
számmal) írásban
Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati feladatok
megoldása során; a hányados becslése
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása írásban
és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
FOGALMAK
kerekítés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz
A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségével
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok
elvégzése, majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz szöveges
feladat írása
„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel
KAPCSOLÓDÁSI PONT
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Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegértelmezés.
Természetismeret: pénzügyi, gazdasági adatok
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Témakör: Arányosság, százalékszámítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 4+16
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját;
ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben
Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakorlati
feladatok megoldásában
Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete
Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján
Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalmazásával
Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben
FOGALMAK
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), objektív
(például színes rúd) és szabványmértékegységekkel
Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a
nagyobb mennyiséghez több egység szükséges
A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel való
mérése esetén
Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor először 3
egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás
Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti tanulmányokban
előforduló százalékos adatok értelmezése
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Témakör: Egyszerű szöveges feladatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 10+10
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít;
matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megoldását ellenőrzi.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
A megoldás ellenőrzése
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
FOGALMAK
becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a
gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár
„kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét
− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése
szakaszokkal
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Témakör: A függvény fogalmának előkészítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 5+5
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont
koordinátáit leolvassa.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának
megadása
A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése,
elemzése
Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése
FOGALMAK
megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése
Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése
Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó játék,
kültéri tájékozódási verseny
„Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koordinátarendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koordinátáit közli a
többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk
Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése
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Témakör: Sorozatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 4+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
sorozatokat adott szabály alapján folytat;
néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból
Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban
Sorozatok adott szabály szerinti folytatása
Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása
FOGALMAK
sorozat, számsorozat, szabály
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját
munka készítése
− Megkezdett
ritmusgyakorlat
megismétlése,
tovább
fűzése
Megkezdett
díszítő
motívum,
sorminta
folytatása
„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó
számokra
− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában
Páros
munkában
saját
szabály
alkotása
és
felismertetése
a
társsal
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése
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Témakör: Mérés és mértékegységek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 10+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
meghatározza háromszögek és speciális négyszögek (négyzet, téglalap) kerületét, területét;
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom
szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén;
(tanult négyszög alapú) egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel
megadja, (tanult négyszög alapú) egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével
kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket érti.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja, méri,
csoportosítja azokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés
Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységekkel a
természetes és az épített környezetben
Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített
környezetben
Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása
Sokszögek területének meghatározása átdarabolással
Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített
környezetben
Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása
FOGALMAK
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,
felszín, térfogat és mértékegységei
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése
Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata
Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, a terem
alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...)
„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása
Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján
Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső
magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata;
épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…)
Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése
Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját
megoldások összehasonlítása
Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése,
számolása
Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás)
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Témakör: Síkbeli alakzatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 10+8
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti különbség,
átló fogalma;
ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban;
ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint;
felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése
Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása
Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése
Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása
Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszögegyenlőtlenség
Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete
Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint
Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása
FOGALMAK
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és
szabályos háromszög; téglalap, négyzet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegtelen
tulajdonságok kizárása)
Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése
Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek)
Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok
megfigyelése
Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása
Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása
Tangram játék
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Témakör: Transzformációk, szerkesztések
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 6+14
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő ábrát;
ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;
felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat;
a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos
egyeneseket szerkeszt, szöget másol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben
Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése
Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek rajzolása,
szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése
FOGALMAK
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges,
szögfelező félegyenes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a padon
Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása
Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével
Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tengelyesen
szimmetrikus alakzatok kiválasztása
Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó)
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Témakör: Térgeometria
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 12+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti (elvonatkoztatás nélkül szemléltetéssel);
testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
ismeri a gömb tulajdonságait;
a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése
Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
Testek közül gömb kiválasztása
Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése
FOGALMAK
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek kiválasztása)
Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése
Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása
Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, élek,
csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése
Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbeszélése,
kiállítása az osztályteremben
Zsinóros térgeometriai modellek használata
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Témakör: Leíró statisztika
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 6+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, sport,
egészséges életmód, gazdálkodás)
A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram,
pontdiagram) kisméretű mintán
A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és digitális
eszközökkel kisméretű minta esetén
Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés alapján
kisméretű minta esetén
Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint
Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása
FOGALMAK
adat, diagram, átlag
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés
készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázolása)
Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában
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Témakör: Valószínűség-számítás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 5+5
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos”
és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek
Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése
A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen”
esemény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett színes
golyókkal
Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események
megkülönböztetésére, események gyakoriságának megfigyelésére csoportmunkában:
valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyákra
(például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma szín;
egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd mindenki
rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísérletek végén
elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád
Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kísérletből
szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével
Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk egy számot
(bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek van 5 korongja;
körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal tippel, például kékre
fordítja, ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta el, elvesztette a korongját, ha
talált, akkor nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak a korongjai
10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, ahány pirosat
dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova jutsz; válassz 4
számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg
állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott számok
összege 13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít
„Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére (például két
dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem
biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére.
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Speciális tantárgyi tantervek
Beszterce-lakótelepi Tagiskola
Matematika-informatika-kommunikáció specialitás
Bevezetés
A speciális tanterv szerinti oktatás tartalmi elemeit a kerettantervekben foglaltakkal
összhangban valósítjuk meg.
Cél: az önálló, logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése, továbbá az
információhoz jutás, az önálló ismeretszerzésre való képesség megalapozása és fejlesztése.
A képzés résztvevői képessé válnak arra, hogy:


problémák iránti érzékenységük fejlett legyen,



képessé váljanak az algoritmusokban történő gondolkodásra,



legyenek nyitottak a világ dolgai iránt, és nehézség nélkül önállóan tudjanak
gondolkodni abban,



ismerjék meg és tudják alkalmazni azokat az ismeretelsajátítási módszereket,
technikákat, amelyekkel meglévő ismereteiket képesek kiszélesíteni, átstrukturálni,



biztos ismereteket szerezzenek azoknak az informatikai eszközöknek a kezelésében,
amelyek az ismeretelsajátítás folyamatában nélkülözhetetlenek.

A tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő
ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon valósul
meg.
A tanórák szervezése az egyéni haladási tempót figyelembe véve történik, kulcsfontosságú a
tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása.
A tanórán kívüli foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók megszerzett
ismereteiket

alkotó

feladatok

megoldásában

hasznosítsák,

valamint

a

modern

ismeretelsajátítási módszereket, technikákat kipróbálják. Lehetőségük nyílik arra, hogy
különböző tantárgyak ismereteinek kiszélesítéséhez magas színvonalú gyűjtőmunkákat,
prezentációkat készítsenek, majd azokat tanórai keretek között bemutassák társaiknak. A
versenyekre történő eredményes felkészítés gyakorlata és ehhez kapcsolódó módszertan
szintén a tanórán kívüli foglalkozások keretein kívül valósul meg.
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Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve tervezzük meg a
képzési folyamat tartalmi elemeit. A tanulók a tanulási folyamat során a játékos
ismeretszerzéstől a hatékony önálló ismeretelsajátításra való képesség kialakulásáig jutnak el.
A matematika – informatika - kommunikáció elnevezés nem három önállóan működő
„tantárgyiasított” specializációt jelez, hanem arra utal, hogy a tanítás-tanulás folyamatában
tantárgyi keretek között megkeressük a képességfejlesztés lehetőségeinek azokat a pontjait,
amelyek a tantárgyi ismeretek hatékony elsajátítását segítik, illetve a mindennapi életben való
eligazodást szolgálják. A tanítási folyamatban hangsúlyt kapnak azok a feladatok, amelyek
fejlesztik a tanulók problémák iránti érzékenységét, hozzásegítik a tanulókat a rendszerben
történő gondolkodási módok kialakításához. A program teret biztosít az anyanyelvi
kommunikáció fejlesztésére, az alkalmazott tevékenységi formák és ismerettartalmak
alkalmat teremtenek a gondolatok, érzések és tények szóbeli és írásbeli formában történő
kifejezésének és értelmezésének mélyreható elsajátítására.
A programban szereplő tevékenységi formák kiemelten fejlesztik a matematikai,
gondolkodási és tanulási kompetenciákat, valamint a program jellegéből adódóan kiemelt
hangsúlyt kap a digitális kompetencia fejlesztése, amely egyaránt áthatja a reál és humán
tantárgyak tanítását. Ennek az oktatási formának az alkalmazása lehetőség biztosít olyan
módszereknek a használatára, amelyekkel élményszerűen sajátíthatják el a tanulók a
természeti világában rejlő érdekességek magyarázatát, így kialakulnak azok a képességek és
készségek, amelyek a tanulót alkalmassá teszik a természeti környezet céltudatos megóvására,
átalakítására. A digitális kompetenciák hatékony fejlesztésének köszönhetően az információs
társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használójává válnak tanulóink, megszerzik
azt a képességet, hogy a munkában, a szabadidőben és a kommunikációban hatékonyan
alkalmazzák a megszerzett ismereteiket.

Matematika: 1-4. osztály
Az alsó tagozatos matematikatanítás legfőbb célja a matematikai ismeretek és gondolati
tevékenységek széles körű tapasztalati alapozása, valamint a kapcsolódó biztos
matematikai készségek kialakítása, melyekre a későbbi évfolyamok építhetnek. Alapvető
fontosságú, hogy a gyerekek valóságon alapuló saját cselekvő tapasztalataik és élményeik
révén jussanak el jól megértett, sok szálon kapcsolódó ismeretekhez, mert ezek jelentik majd
a hétköznapi életben hosszútávon használható tudásukat.
A matematika spirális felépítésének megfelelően alsó tagozaton széles körű tárgyi
tevékenységek alapozzák meg a változatos képi ábrázolásokat, amelyek szükségesek a
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későbbi absztrakcióhoz, és alkalmassá teszik a tanulókat a felső tagozaton, középiskolában
megjelenő szimbolikus gondolkodásra.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: Az alkalmazható matematikatudás megszerzését segíti a tanulók
ösztönzése kérdések, problémák megfogalmazására. Emellett a tanulók szabadabb
kommunikációja érdekében fontos, hogy merjenek segítséget kérni a tanítótól és társaiktól, ha
nehézségekbe ütköznek munkájuk során. Fontos az is, hogy a tanulóközösség természetesnek
vegye, a tanulási folyamat részének tekintse a tévedést, a vitákat. Ez akár az egész
tanulócsoportot érintő, interaktív formája az egymástól való tanulásnak.
A kommunikációs kompetenciák: A tanulók kommunikációs képességeinek fejlesztését
segítik a kooperatív munkaformák, amelyek lehetőséget adnak a szóbeli és írásbeli
kifejezőkészség gyakorlására. Kezdetben saját kifejezőeszközeikkel kommunikálhatnak,
például megmutatással, rajzzal, mozgással, saját szavakkal. Ezeket később fokozatosan
segítünk egyre pontosabbá, szakszerűbbé tenni. Ez támogatja a matematika nyelvének
megértését,

a

matematikai

szövegalkotást,

ami

elengedhetetlen

a

matematikai

gondolkodáshoz, a valóságos problémákat leíró matematikai modellek megalkotásához. A
matematika nyelvének megfelelő alkalmazása a matematikai szókincs ismeretét, valamint a
nyelvtani kapcsolatok helyes értését és használatát jelenti, amiket szintén alsó tagozaton
alapozunk.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális eszközöket már ebben a nevelési-oktatási
szakaszban is a tanulás, gyakorlás szolgálatába állítja, amikor egyszerű matematikai
jelenségeket figyel meg számológépen, vagy számítógépes fejlesztő játékokat használ a
műveletek, a problémamegoldás gyakorlására.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai gondolkodás fejlesztése
szempontjából kiemelt szerepe van a logikai, a stratégiai és a véletlennel kapcsolatos
játékoknak. Alsó tagozaton évfolyamonként spirálisan visszatérnek ugyanazok a témakörök,
újabb elemekkel bővülve. Bizonyos tevékenységeket újra és újra elvégzünk, egyrészt azért,
mert ez segíti az analógiák épülését, másrészt mert lehetőséget nyújt a kapcsolódási pontok
keresésére, megértésére a matematika különböző területei és ismeretei között. Kiemelt
szerepe van az alkotó gondolkodás fejlesztésének, ugyanis a gyermek azt érti meg, amit meg
is alkot. Az alkotás segít, hogy a tanuló értve tudja megalkotni maga számára az új
fogalmakat, beágyazva a formálódó fogalmi rendjébe.
Fontos, hogy egy-egy témakört, problémát, ismeretet több oldalról, sokrétűen és mind
szemléletükben, mind matematikai tartalmukban egyaránt változatos eszközök használatával,
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tevékenységeken keresztül közelítsünk meg. Ez segíti, hogy a gondolkodás rugalmas
maradjon, valamint a fogalmak és ezek egymás közti viszonyai, összefüggései igazán
megértésre kerüljenek, elmélyüljenek.
Az ismeretek, fogalmak elmélyülését segíti az analógiás gondolkodás is, mely a felismert
törvényszerűségeket alkalmazza hasonló vagy egészen más területeken. Ennek fejlesztése is
fontos feladat az egyes témakörökben: a bővülő számkör fejben és írásban végzett műveletei
során, a szabályjátékok kapcsán, a méréseknél, egyszerű és gondolkodtató szöveges feladatok
különbözőképpen megfogalmazott problémáiban, térben és síkban végzett alkotásoknál,
illetve mindezen területek összekapcsolásakor. A tanulók a sokféle formában megjelenő
közös jegyek alapján alakítják ki a fogalmak belső reprezentációját, ezért alsó tagozaton nem
szerepelnek megtanulandó matematikai definíciók a tananyagban. A konkrét tevékenységek
csak lassan válnak belsővé, gondolativá. Ennek kialakulásához megfelelő időt kell biztosítani,
ami egyénenként eltérő lehet, és ritkán zárul le alsó tagozatban. A tanulók a tanórán hallott
kifejezéseket először megértik, majd később maguk is helyesen használják azokat. A
kerettantervben azok a fogalmak szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a
tanulóktól, de a meghatározását nem.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Alsó tagozaton a matematikai fejlesztés
fontos eszköze a játék, mely a személyiségfejlesztő és közösségépítő hatása mellett élvezetes
módot

kínál

minden

témakörnél

a

problémafelvetésre,

problémaelemzésre,

problémamegoldásra és a gyakorlásra.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a
gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a
művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A problémafelvetés és -megoldás
során a tanuló maga fedezi fel a megoldáshoz vezető utat, megtapasztalja, hogy több
lehetséges megoldási út is van. A különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a
gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét.
Az alsó tagozaton a témaköröket nem lehet élesen, órákra lebontva elkülöníteni. Az egyes
témakörök egymást erősítik, kiegészítik, magyarázzák. A matematikatanítás így lesz igazán
komplex. Minden órának szerves része a különféle problémák felvetése. A halmazok képzése,
vizsgálata minden témakört áthat. Minden órán lehet számolást gyakorolni, szöveges feladatot
megoldani, játékos formában, néhány percben. A gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik a
gyakori tevékenységváltás, és ez egyszerre több témakört is érinthet.
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1-2. évfolyam
Az 1. osztály első félévét a matematikatanulás területén is előkészítő időszaknak
tekintjük. Így biztosítható az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése, így adódik lehetőség a
más-más óvodából érkező tanulók alapos megfigyelésére, képességeik feltérképezésére. Az
előkészítő szakasz megnyújtásával lehetőség nyílik a pszichikus és kognitív funkciók
fejlesztésére, megerősítésére, ami által a hátrányokkal induló tanulók is sikeresen
felzárkózhatnak.
A képességek fejlesztése, a fogalmak érlelődése hosszú folyamat, amihez gazdag és
változatos tapasztalatokra van szüksége minden tanulónak. Ez azt jelenti, hogy
tervezéskor egységes szemlélettel kell tekinteni az összes tanulási területre. Egyéni tempóban,
sokféle

érzékelésre

támaszkodva,

mozgásokkal

és

manuálisan

összekapcsolható

tevékenységekkel indulnak el a tanulók az ismeretszerzés útján.
A matematikai fejlesztés szoros kapcsolatban áll a zenei, művészeti, technológiai és mozgásos
fejlesztéssel.
Az előkészítő időszak félévében is megjelenhetnek jelek és egyedi számok, számjelek,
elkezdődhet a szám- és műveletfogalom előkészítése összehasonlításokkal, meg- és
leszámlálásokkal, mondókázásokkal, változások megfigyelésével. A tanulók érettségéhez,
képességeihez igazodó differenciált tanítási, értékelési módszerek megválasztásával
valósul meg a tervezés, melyben a differenciált fejlesztés, a többség mellett a lemaradók
és a tehetségesebbek gondozása egyaránt teret kap. A differenciálás egyik lehetséges
módja a digitális eszközökön való játék és feladatmegoldás vagy a hosszabb ideig biztosított
eszközhasználat.
Első osztályban az óvodából érkező gyermekek könnyebb, fokozatosabb beilleszkedését segíti
a 45 perces órák, az előre megírt tanmenetek rugalmas kezelése, a tanulók igényeinek,
fejlődési tempójának megfelelően alakított és alakítható napirend. A tanítók rövidebb
időintervallumonként váltanak a különböző jellegű tevékenységek között, ami a tanulók
figyelmének hatékonyabb kihasználását is lehetővé teszi.
Az 1. és 2. évfolyamon a matematika tantárgy óraszáma 180 óra. A témaköröknél
megadott óraszámokba szükség esetén bele kell építeni az ismeretszerzés mellé a differenciált
fejlesztést, (felzárkóztatást, tehetséggondozást) a játékos gyakorlást és az értékeléseket is.
A további teendőket, még a második osztály végére előirányzott tanulási eredmények
elérésének útját és megvalósítását is, a cselekedtetés módszere vezérli. A kisgyerek a
konkrét tárgyi tevékenységek során szerzett tapasztalatai alapján alakít ki belső
reprezentációkat. A tevékenységekben szereplő tárgyi valóság képezi az absztrakt fogalmak
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tartalmát, és az ott átélt kapcsolatok alapozzák meg a fogalmak rendszerét. A saját testi
mozgások, a hétköznapi életben előforduló tárgyak, dolgok és a már régóta rendelkezésre álló
matematikai eszközök (például: logikai készlet, színes rudak) felhasználása megfelelő támaszt
nyújtanak a cselekvő tapasztalatra épülő tanítás-tanulás megvalósításában.
Ebben az időszakban történik meg minden témakör alapozása. Fontos, hogy ezek az
alapok nagyon szilárdak legyenek, ezért a fő hangsúly a megértésen, fejlesztésen van,
nem pedig a számonkérésen. Nem baj, ha még lassúbb a számolás, ha a tanuló még nem
ismeri fel az összefüggéseket, segítő jelenlétével a tanító biztosítani tudja az előrehaladást. A
fejben számolás egyes lépéseinek megértéséhez alkalmazott eszközök használatát
engedhetjük addig, ameddig az eljárások értő, automatikus használata ki nem alakul.

Jelölések a helyi tantervben
A kerettantervek kétéves tananyagának, követelményeinek, az egyes témakörök óraszámának
évenkénti megbontását színekkel jelöltük:
 kék betűk jelzik a páratlan évfolyam tananyagát
 zöld betűk jelzik a páros évfolyam tananyagát
 félkövér betűvel jelöltük a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket
 a fekete betűkkel jelzett tananyag mindkét évfolyamon megjelenik, illetve
folyamatosan fejlesztendő terület
 dőlt betűvel jelöltük a helyi specialitásba beépített anyagot
 aláhúztuk a javasolt tevékenységformákat
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A témakörök és óraszámok áttekintő táblázata: 1 – 2. évfolyam

Óraszám

Témakör neve

1. évfolyam

2. évfolyam

23. Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata

6

6

24. Rendszerezés, rendszerképzés

5

5

25. Állítások

5

5

folyamatos

folyamatos

27. Szöveges feladatok megoldása

7

7

28. Szám és valóság kapcsolata

9

9

29. Számlálás, becslés

9

9

30. Számok rendezése

6

6

31. Számok tulajdonságai

9

9

32. Számok helyi értékes alakja

4

4

33. Mérőeszköz használata, mérési módszerek

10

10

34. Alapműveletek értelmezése

10

10

35. Alapműveletek tulajdonságai

8

8

36. Szóbeli számolási eljárások

15

15

37. Fejben számolás

17

17

38. Alkotás térben és síkon

5

5

39. Alakzatok geometriai tulajdonságai

7

7

40. Transzformációk

3

3

41. Tájékozódás térben és síkon

5

5

42. Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek
felismerése

11

11

43. Adatok megfigyelése, statisztika

5

5

44. Valószínűségi gondolkodás, kombinatorika

6

6

Felmérések

10

10

Ismétlések

8

8

180

180

5

5

26. Problémamegoldás

Összes óraszám:
Heti óraszám:

Témakör:

1. Válogatás, halmazok alkotása, vizsgálata
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Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Tárgyak, dolgok felismerése
különféle érzékszervekkel, más
érzékszervek kizárásával, például
csak hallással, csak tapintással
Tárgyak, dolgok tulajdonságainak
felismerése különféle
érzékszervekkel, mások
kizárásával
Két vagy több dolog
különbözőségének és
azonosságának felismerése egy
vagy több szempont alapján
Közös tulajdonságok
megfigyelése személyeken,
tárgyakon, képeken, alakzatokon,
jeleken
A tulajdonságok változásának
felismerése
Rész-egész viszonyának
vizsgálata tevékenységekkel
Adott elemek válogatása
választott vagy megadott
szempont szerint
Elkezdett válogatás során
létrejövő halmazelemek közös
tulajdonságának felismerése,
megnevezése; címkézés, a
válogatás folytatása
Megadott elemek egy tulajdonság
szerinti kétfelé válogatása; a
logikai „nem” használata a
tulajdonság tagadására
Halmazok képzése tagadó
formában megfogalmazott
tulajdonság szerint, például nem
piros
Konkrét tárgyak, készletek
elemeinek halmazokba rendezése
mozgásos tevékenységgel
Elemek elhelyezése
halmazábrában

Javasolt tevékenységek
 „Mi változott?” játék tanulókon, tárgyakon, „Nézd
csak! Mi változott?” kártyakészleten történő
változtatások megfigyelése
 „Varázs-zsákból” kívánt tulajdonságú plüssállat,
forma, logikai lap, tapintható számjegy, betű
kiválasztása

 Activity-típusú játék különféle témakörökben
mutogatással, rajzolással, körülírással
 „Repül a…, repül a …” játék közös tulajdonság
megfigyeléséhez

 Játék, tanító által készített 3, 4 ábrás
kártyakészlettel, tananyaghoz igazított tartalommal
 Játék, tanító által készített logikai kártyacsomaggal
 „Kapuőr” útválasztó játék például: mozgással,
logikai készletek elemeivel, számokkal, formákkal
 Logikai lapokból „kígyó” készítése, a szomszédos
elemek között 1-2-3-4 eltérő tulajdonsággal
 Táblás stratégiai játék, logikai lapokkal
 Tanulók, tárgyak
belülre és kívülre

válogatása

hulahoppkarikán

 Átlátszó dobozokba logikai készlet elemeinek
válogatása; részhalmazra vezető válogatás esetén a

Tulajdonságok alapján igaz
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dobozok egymásba helyezése tanulói ötlet alapján

Bontott alakú számok elhelyezése
halmazokban
Tulajdonság, azonos, különböző, logikai „nem”, metszet, rész-egész
Fogalmak
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással,
tapintással érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket;
 játékos feladatokban személyeket, tárgyakat, számokat, formákat
néhány meghatározó tulajdonsággal jellemez
 tudatosan emlékezetébe vési az észlelt tárgyakat, személyeket,
dolgokat, és ezek jellemző tulajdonságait, elrendezését, helyzetét
 válogatásokat végez saját szempont szerint személyek, tárgyak, dolgok,
számok között
 felismeri a mások válogatásában együvé kerülő dolgok közös és a
különválogatottak eltérő tulajdonságát
 folytatja a megkezdett válogatást felismert szempont szerint
 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott
tulajdonsággal rendelkező összes elemet
Tanulási
eredmények

 azonosítja a közös tulajdonsággal rendelkező dolgok halmazába
nem való elemeket
 megnevezi egy adott tulajdonság szerint ki nem válogatott elemek közös
tulajdonságát a tulajdonság tagadásával;
 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges
kérdéseket
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 halmazábrán is elhelyez elemeket adott címkék szerint
 adott, címkékkel ellátott halmazábrán elhelyezett elemekről eldönti,
hogy a megfelelő helyre kerültek-e; a hibás elhelyezést javítja
 talál megfelelő címkéket halmazokba rendezett elemekhez
 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen
használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”, „egyik
sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat
 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg
 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével
szétválogat adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat,
alakzatokat
 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket
 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis
 bontott alakú számokat helyesen rendez el halmazokban

Témakör:

2. Rendszerezés, rendszerképzés

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Saját eszközök, felszerelések
számbavétele és rendben tartása
Barkochbázás konkrét dolgok
kirakásával
Barkochbázás során felesleges

Óraszám:
5 + 5 óra

Javasolt tevékenységek
 Elvitte a szarka” játék: hiányzó elem megtalálása
rendszerezés segítségével

 Barkochba játék különféle logikai készleteken
többféle szabály szerint, például egyszerű
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kérdések kerülése, felismerése
Adott halmaz elemeinek
rendszerezése a tanító
irányításával
Különféle logikai készletek esetén
(teljes rendszert alkotó legfeljebb
24 elemnél) a hiány felismerése a
rendszerező tevékenység
elvégzése után
Feltételeknek megfelelő alkotások
felsorolása egyszerű esetekben:
két feltétel esetén, kis elemszámú
problémánál.

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
barkochba, fordított barkochba, barkochba két elem
egyszerre
történő
kitalálására,
kapcsolati
barkochba; ezek mindegyikének kipróbálása
hazudósan is

 „Királyos” játék logikai lapokkal párban: egy
kiválasztott elem jelképezi a királyt; az egyik
játékos olyan lapot választ, ami a királytól két
tulajdonságban tér el, a másik játékosnak olyan
lapot kell választania, ami a királytól és a társa által
választott laptól is két-két tulajdonságban tér el; a
következő körben szerepcsere; veszít, aki nem tud
rakni
 Két szempont szerint elemek táblázatba rendezése,
hiányzó elem megtalálása
 Öltöztethető papírbaba különböző öltözékeinek
kirakása
 Többgombócos
korongokkal

fagylaltok

összeállítása

színes

 Különböző „vonatok” kirakása megadott színes
rudakból

 Adott
feltételeknek
megfelelő
szőnyegezések színes rúddal
 Piros-fehér-zöld
összeállítása

csíkokból

3

építmények,

sávos

zászlók

 Táncospárok, kézfogások szituációs játékokkal
Fogalmak

Nincs új fogalom
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 barkochbázik valóságos és elképzelt dolgokkal is, kerüli a felesleges
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

kérdéseket
 két szempontot is figyelembe vesz egyidejűleg
Tanulási
eredmények

 felsorol elemeket konkrét halmazok közös részéből
 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket
 keresi az okát annak, ha a halmazábra valamelyik részébe nem kerülhet
egyetlen elem sem
 adott elemeket elrendez választott és megadott szempont szerint is
 sorba rendezett elemek közé elhelyez további elemeket a felismert
szempont szerint
 két, három szempont szerint elrendez adott elemeket
többféleképpen is; segédeszközként használja a táblázatos elrendezést
és a fadiagramot
 megkeresi egyszerű esetekben a két, három feltételnek megfelelő összes
elemet, alkotást
 megfogalmazza a rendezés felismert szempontjait
 megkeresi két, három szempont szerint teljes rendszert alkotó, legfeljebb
48 elemű készlet hiányzó elemeit, felismeri az elemek által
meghatározott rendszert

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Konkrét tevékenységekhez
kapcsolt köznyelvi és matematikai
tartalmú kijelentések, állítások
megfogalmazása adott helyzetről,
személyekről, tárgyakról,
dolgokról, képről, történésről,
összességekről szabadon és
irányított megfigyelések alapján
Konkrét, megfigyeléssel
ellenőrizhető állítások
igazságának eldöntése
Egyszerű, lezárt hiányos állítások
igazságának megítélése

3. Állítások

Óraszám:
5 + 5 óra

Javasolt tevékenységek
 Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik
játékos elkészít egy alkotást (tárgyakból, színes
rudakból, alakzatokból, számokból) úgy, hogy más
ne láthassa; ezután az alkotásról mond mondatokat,
ami alapján a többieknek is ugyanazt kell
létrehozniuk; lehet kérdezni, ha nem elegendő a
megadott információ; ha mindenki kész, ellenőrzik
az alkotásokat
 „Rontó” játék: logikai lapokból, számokból,
formákból alkotott kiinduló halmaz elemeire igaz
állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új
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Egyszerű hiányos állítások
kiegészítése igazzá vagy tévessé
konkrét elemek, elempárok
nevének, jelének
behelyettesítésével, például
személyek, tárgyak, színes rudak,
formák

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása az új
halmazra, és így tovább

 „Jancsi bohóc azt mondja, hogy…” játék: állítások
értékelése tárcsával, például zöld (mosolygós fej),
ha igaz, piros (szomorú fej), ha hamis
 „Mi kerülhet a dobozba?” játék: egy hiányos állítás
változója egy doboz, amibe tárgyakat helyezve
egészítjük ki a mondatot, majd döntünk az állítás
igazságáról
 „Foltozós” feladat: lyukas papírcsíkon hiányos
állítás, például „A hmm-hmm-nek négy lába van”;
ha úgy helyezzük a papírcsíkot, hogy a lyukon
keresztül egy kutya képe látszik, akkor igaz az
állítás, ha egy rigó képe látszik, akkor hamis

Fogalmak

igaz-hamis
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 megítéli, hogy adott halmazra vonatkozó állítás igaz-e vagy hamis;
 megfogalmaz adott halmazra vonatkozó állításokat; értelemszerűen
használja a „mindegyik”, „nem mindegyik”, „van köztük…”,
„egyik sem…” és a velük rokon jelentésű szavakat

Tanulási
eredmények

 megfogalmazza a halmazábra egyes részeibe kerülő elemek közös,
meghatározó tulajdonságát; helyesen használja a logikai „nem” és a
logikai „és” szavakat, valamint a velük azonos értelmű kifejezéseket;
 tudatosan emlékezetébe vés szavakat, számokat, utasítást, adott
helyzetre vonatkozó megfogalmazást;
 hiányos állításokat
alaphalmazból

igazzá

tevő

elemeket

válogat

megadott

 egy állításról ismeretei alapján eldönti, hogy igaz vagy hamis
 ismeretei alapján megfogalmaz önállóan is egyszerű állításokat
 példákat gyűjt konkrét tapasztalatai alapján matematikai állítások
alátámasztására

Témakör:

4. Problémamegoldás
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Óraszám:
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
Folyamatos

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Hétköznapi helyzetekben,
tevékenységek során felmerülő
problémahelyzetben megoldás
keresése

Javasolt tevékenységek
 „Boltos” játék frontálisan irányítva vagy párban vagy
csoportban

 Útvonal keresése térbeli és síkbeli labirintusokban
 Problémák lejátszása
eszközökkel
Megfogalmazott probléma
értelmezése tevékenységgel,
megjelenítéssel
Tevékenységgel, megjelenítéssel
értelmezett probléma megoldása
Egy- és kétlépéses cselekvéssor,
műveletsor elvégzése visszafelé is
Ismert problémák, feladatok
megoldása változatos formákban
Részvétel egy- és többszemélyes
logikai játékban

szerepjátékként,

bábokkal,

 Origamik készítése

 Visszaemlékezés
korábbi
egymásutániságára a tanulók saját
kapcsolatban, játékok során

történések
élményeivel

 Cselekvéssor visszafelé lejátszása

 Láncmesék lejátszása

 “Mi lenne, ha…?” - Mesékben valamely cselekvés,
körülmény változtatása esetén a következmények
átgondolása

 Műveletsor lejátszása sorba állított dobozokba apró
tárgyak pakolásával, majd a műveletsor lejátszása
visszafelé

 Egyszerűbb táblás
kártyajátékok

logikai,

stratégiai

játékok;

 Logikai rejtvények egyszerűbb feladványai: sudoku
(kisebb méretű, állatokkal, növényekkel...)
Fogalmak

Nincs új fogalom
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 a tevékenysége során felmerülő problémahelyzetben megoldást keres
 kérésre, illetve problémahelyzetben felidézi a kívánt, szükséges emlékképet
 megfogalmazott problémát tevékenységgel, megjelenítéssel,
átfogalmazással értelmez
Tanulási
eredmények

 az értelmezett problémát megoldja
 a problémamegoldás során a sorrendben végzett tevékenységeket szükség
szerint visszafelé is elvégzi
 megoldását értelmezi, ellenőrzi
 kérdést tesz fel a megfogalmazott probléma kapcsán
 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses
szöveges feladatokat
 egy- és többszemélyes logikai játékban döntéseit mérlegelve előre
gondolkodik.

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Elmondott történés, helyzet
értelmezése közösen eljátszással;
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal
Elmondott szöveges feladatok
értelmezése közösen eljátszással,
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal tanítói segítséggel
Szöveges feladatok olvasása,
értelmezése, eljátszása,
megjelenítése kirakásokkal,
rajzokkal tanítói segítséggel

5. Szöveges feladatok megoldása

Óraszám:
7 + 7 óra

Javasolt tevékenységek
 Beszélgetés,
történetmesélés
eseményképekről,
ábrákról szabadon és egy-egy részletre fókuszálva is

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel:
„Ki az idősebb? , „Kinek van kettővel több ceruzája?”,
„Hány gombóc fagyit tudunk megenni összesen?”

 Adott szituációt leíró minél több mondat gyűjtése
csoportban: „A bal kezemben 2-vel több ceruza van,
mint a jobb kezemben”, „A jobb kezemben 2-vel
kevesebb ceruza van, mint a bal kezemben”, „Ha a
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Szöveges feladatok megoldása a
megjelenítésekről történő
leolvasással
Adatok gyűjtése, lényeges adatok
kiemelése tanítói segítséggel

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

jobb kezembe még 2 ceruzát veszek, akkor ugyanannyi
lesz, mint a bal kezemben”, „Ha a bal kezemből
leteszek 2 ceruzát, akkor ugyanannyi lesz, mint a jobb
kezemben”

Kérdés értelmezése, a keresendő
adatok azonosítása tanítói
segítséggel

 Szöveges
feladatról
készült
ábrák,
összehasonlítása, értékelése; praktikus,
értelmezést segítő ábrák gyűjtése

Adatok és azok kapcsolatainak
megjelenítése valamilyen
egyszerűsített rajz, matematikai
modell és a tanító segítségével:
művelet, nyíldiagram,
halmazábra, sorozat

 „Feladatküldés”: csoportonként adott modellhez
szöveges feladat alkotása, a feladat továbbadása másik
csoportnak, akik visszaküldik a megoldást; a
feladatírók ellenőrzik

rajzok
de az

Ismeretlen adatok meghatározása
a modellen belül
Megoldás értelmezése az eredeti
problémára, és ellenőrzés a
szöveg szerinti szituációban
Nyelvileg és matematikailag
helyes válasz megfogalmazása
Egy-, kétlépéses alapműveletekkel
leírható szöveges feladatok
megoldása tanítói segítséggel
Szöveges feladatok alkotása
hétköznapi szituációkhoz,
képekhez, képpárokhoz, adott
matematikai modellhez,
számfeladathoz
Fordított szövegezésű feladatok
megoldása
Összetett, fordított szövegezésű
feladatok megoldása a lépések
betatásával
Fogalmak

szöveges feladat, adat, ismeretlen adat, információ, ellenőrzés, szöveges válasz

Tanulási
eredmények

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 értelmezi, elképzeli, megjeleníti a szöveges feladatban megfogalmazott
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

hétköznapi szituációt
 szöveges feladatokban megfogalmazott hétköznapi problémát megold
matematikai ismeretei segítségével
 tevékenység, ábrarajzolás segítségével megold egyszerű, következtetéses
szöveges feladatokat
 megold összetett és fordított szövegezésű feladatokat
 megkülönbözteti az ismert és a keresendő (ismeretlen) adatokat
 megkülönbözteti a lényeges és a lényegtelen adatokat
 az értelmezett szöveges
matematikai modellt

feladathoz

hozzákapcsol

jól

megismert

 a megválasztott modellen belül meghatározza a keresett adatokat
 a modellben kapott megoldást értelmezi az eredeti problémára; arra
vonatkoztatva ellenőrzi a megoldást
 választ fogalmaz meg a felvetett kérdésre
 önállóan értelmezi a hallott, olvasott matematikai tartalmú szöveget
 nyelvi szempontból megfelelő választ ad a feladatokban megjelenő
kérdésekre

Témakör:

6. Szám és valóság kapcsolata

Fejlesztési feladatok és
ismeretek

Javasolt tevékenységek
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9 + 9 óra
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Mennyiségek (hosszúság, tömeg,
terület, űrtartalom, idő, pénz)
összemérése, összehasonlítása:
kisebb, kevesebb, nagyobb, több,
ugyanakkora, ugyanannyi
A mennyiség, darabszám
megmaradásának érzékszervi
tapasztalatok során történő
tudatosítása
Halmazok elemszám szerinti
összehasonlítása párosítással
(egy-egy értelmű leképezéssel):
több, kevesebb, ugyanannyi
relációk felismerése, megnevezése
100-as számkörben
Mennyiségi viszonyok jelölése
nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
Szám jelének hozzákapcsolása az
ugyanannyi viszonyban lévő
mennyiségekhez 100-as
számkörben
A mennyiségi viszonyok
kifejezésére szolgáló szavak, jelek
értése és használata szóban és
írásban
Számok tulajdonságainak
vizsgálata cselekvő
tapasztalatszerzés alapján

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Relációs szókincs fejlesztése konkrét megjelenítéssel,
például „Ki a magasabb?”, „Melyik ceruza hosszabb?”,
„Melyik színes rúd rövidebb a kisujjadnál?”

 Érzékszervi tapasztalatok gyűjtése mennyiségekről,
darabszámokról, például „Bal kezedbe fogd a sötétkék
rudat, csukott szemmel keress nála hosszabbat,
rövidebbet, ugyanolyan hosszút!”, „Csukott szemmel
döntsd el, melyik fonal hosszabb, melyik vastagabb!”,
„Melyik zsákban van több gesztenye?”, „Csukott
szemmel, hallás alapján döntsd el, hogy melyik zsákba
ejtettem több gesztenyét!”

 „Pénzcsörgető”: a gyerekek csukott szemmel
hallgatják, ahogy egy tálba pénzérméket ejtünk;
„Mennyi a tálban lévő pénzérmék összege?”, „Milyen
értékű pénzeket csörgettünk, ha összesen 15 Ft van a
tálban?”

 „Helyi értékes pénzcsörgető”: különböző hangot adó
tálakba ejtjük az érméket; az egyeseket az egyik tálba,
a tízeseket a másikba, tetszőleges sorrendben

 Mennyiség megmaradásának vizsgálata,
különböző alakú üvegekbe öntögetéssel

például

 Darabszám megmaradásának vizsgálata, például
Kis darabszámok felismerése
ugyanannyi korong sűrűn egymás mellett és széthúzva;
összkép alapján ránézésre többféle
ugyanannyi korong rendezetlen és rendezett alakzatban
rendezett alakban
Számképek felismerése többfelé
bontott alakban is 20-ig
Számok többfelé bontása 20-ig
Tapasztalatszerzés a 100-as
számkör számainak
mérőszámként való
megjelenéséről (például: 28, 28
dl, 28 l, 28 kg; 64 tízes
számszomszédjai, 64 cm, 60 cmnél nagyobb és 70 cm-nél kisebb



Mennyiségekkel,
darabszámokkal
kapcsolatos
megfigyelések
párosítással,
összeméréssel
a
környezetünkben, például „Miből van több? Székből
vagy gyerekből? Széklábból vagy asztallábból?”, „Jut-e
mindenkinek lufi, pohár, szívószál, csákó?”, „Melyik
sál hosszabb?”

 Párkereső (2-es, 3-as, 4-es pár) valahányasával előre
becsomagolt apró tárgyakkal, az „ugyanannyik”
elnevezése
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mennyiség; tízes csoportosítás
érzékeltetése kirakással: 64 cm az
6 narancssárga rúd és 4 fehér kis
kocka hosszúságú)

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!” játék

 Játék „pöttyöskártyával”, például memóriajáték
többféle szabállyal (párt alkot az azonos számosságú,
kettő különbségű, együtt 10-et adó)

 Játék dominókkal, például csapni kell arra, amelyiken
összesen 7 pötty van

 Gyorsolvasások tárgyképekkel, „pöttyöskártyákról”

 Lufik számának bontása két csapat között a lufik
ütögetésével: két csapat a saját térfeléről lufikat ütöget
a
másik
csapat
térfelére;
tapsra
leállnak,
megszámlálják, melyik térfélen hány lufi van

 „Bontó gép” készítése sajtos és fogkrémes dobozból: a
felső nyílásán bedobott apró tárgyakkal (például
babszemekkel) megjelenített számot a belsejében lévő
elválasztók segítségével felbontja kisebb számokra

 „Korongforgatás”: belső kép kialakítása a számok
kétfelé bontásáról, például 6 kék korong és 0 piros,
jobb szélső korong megfordítása, 5 kék korong és 1
piros, és így tovább

 Szőnyegezések színes rudakkal
Fogalmak

kisebb, nagyobb, ugyanakkora, több, kevesebb, ugyanannyi, párosítás, bontás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 összehasonlít véges halmazokat az elemek száma szerint

Tanulási
eredmények

 ismeri két halmaz elemeinek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetését
(párosítását) az elemszámok szerinti összehasonlításra
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi
fogalmakat 20 -as számkörben
 helyesen alkalmazza a feladatokban a több, kevesebb, ugyanannyi
fogalmakat 100 -as számkörben
 helyesen érti és alkalmazza a feladatokban a „valamennyivel” több,
kevesebb fogalmakat
 érti és helyesen használja a több, kevesebb, ugyanannyi relációkat
halmazok elemszámával kapcsolatban, valamint a kisebb, nagyobb,
ugyanakkora relációkat a megismert mennyiségekkel (hosszúság,
tömeg, űrtartalom, idő, terület, pénz) kapcsolatban 100-as számkörben
 használja a kisebb, nagyobb, egyenlő kifejezéseket a természetes
számok körében
 helyesen használja a mennyiségi viszonyokat kifejező szavakat,
nyelvtani szerkezeteket
 megfelelő szókincset és jeleket használ mennyiségi viszonyok
kifejezésére szóban és írásban
 kis darabszámokat ránézésre felismer többféle rendezett alakban

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Meg- és leszámlálások egyesével
Számlálás során az utolsó
számnév hozzákapcsolása az
összességhez
Meg- és leszámlálások
valahányasával, például
kettesével, tízesével, ötösével,
négyesével, hármasával odavissza 100-as számkörben
eszközökkel (például: hétköznapi
tárgyak, abakusz, pénz) és
eszközök nélkül
Tapasztalatszerzés darabszámok,

7. Számlálás, becslés

Óraszám:
9 + 9 óra

Javasolt tevékenységek
 Hétköznapi helyzetekben történő becslések, mérés
számlálással, például „Hány lépés a tanteremtől az
ebédlő?”, „Hány evőkanál egy tányér leves?”, „Hány
harapással lehet megenni egy almát?”
 „Számfuttatás” játék oda-vissza, tetszőleges számról
indítva, tetszőleges „lépéssel”, például 60-tól 6-osával
visszafelé

 Oda-vissza számlálás közben periodikus mozdulatok,
például taps elöl, taps fent, taps hátul, ugrás, dobbantás
 „Lépj hozzám!” játékos feladat: a játékvezető a kör
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mennyiségek becslésével
kapcsolatban 100-as számkörben
Becslés szerepének, korlátainak
megismerése

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

közepén áll, és egyesével kéri a játékosokat, hogy
lépjenek hozzá egyforma lépésekkel, és fogjanak vele
kezet, például „Anna, lépj hozzám 5 egyforma
lépéssel!”, „Zsolt, lépj hozzám 24 egyforma lépéssel!”

Becslés során a korábbi
tapasztalatok és a becsülendő
mennyiség tulajdonságainak
figyelembevétele

 12-es, 13-as… 16-os… 20-as gyűjtések; 30-nál
nagyobb, de 100-nál kisebb darabszámú dolgok
gyűjtése; 100-as gyűjtés apró tárgyakból leszámlálással
és előrecsomagolt dolgok megszámlálásával

Becslés ellenőrzése párosítással,
összeméréssel

 Tevékenységek madzagra fűzött színes gyöngyökkel,
például „Húzz külön adott számú gyöngyöt minél
gyorsabban!”, „Készíts négy egyforma csoportot!”; a
felfűzés lehet összevissza vagy kettesével, ötösével, ...
csoportosítva, 10-es, 20-as, 100-as számkörben
tetszőlegesen megválasztott számú gyönggyel

Becslések értékelése

 Gyufaskatulyákban apró dolgok (például csavarok)
számának becslése rázogatással
Fogalmak

számlálás, becslés
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos)
egységgel meg- és kimér a 20-as számkörben

Tanulási
eredmények

 megismer becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő mérés,
mérés az egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel
 megszámlál és leszámlál; adott (alkalmilag választott vagy szabványos)
egységgel meg- és kimér a 100-as számkörben; oda-vissza számlál
kerek tízesekkel, százasokkal
 ismeri a következő becslési módszereket: közelítő számlálás, közelítő
mérés, mérés az egység többszörösével; becslését finomítja újrabecsléssel

Témakör:

8. Számok rendezése

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Számok nagyság szerinti
összehasonlítása bontott alakban
is: melyik nagyobb, mennyivel

Óraszám:
6 + 6 óra

Javasolt tevékenységek
 Ugróiskolába tetszőleges számok írása, a számokon
növekvő, majd csökkenő sorban végig ugrálás
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nagyobb
Mennyiségi viszonyok jelölése
nyíllal vagy a <, >, = jelekkel
Sorszámok ismerete, alkalmazása
Számvonal, számegyenes
alkotása, rajzolása, a számok
helyének jelölésével 100-as
számkörben
Számegyenes irányának,
egységének megadása két szám
kijelölésével
Leolvasások a számegyenesről
Számok, műveletes alakban
megadott számok (például: 2+3;
10-3; 20:2, 5·2) helyének
megkeresése a számegyenesen 20as és 100-as számkörben
Számok, mennyiségek nagyság
szerinti sorba rendezése

 Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához,
sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létrehozása:
a tanulók egy, a hátukra ragasztott számot
képviselnek, és az értéküknek megfelelően
foglalják el a helyüket növekvő vagy csökkenő
sorrendben

 Számvonal alkotása, például különféle
gyufaskatulyákból, gyöngyökből

színű

 Korongszámegyenes készítése (pirosak és kékek 5ös vagy 10-es váltakozásban)

 Lépkedések különféle,
számvonalakon

változatosan

 Sorszámok
alkalmazása
eredményhirdetésekor

alkotott

versenyek

Számok helyének azonosítása
számtáblázatokban
Számok helyének azonosítása
10×10-es táblán (0–99-ig,
valamint 1–100-ig)
Számok változásának követése
10×10-es táblán (0–99-ig,
valamint 1–100-ig)
Számok egyes, tízes
szomszédainak ismerete,
megnevezése 100-as számkörben

 Sorszámok húzása várakozáshoz,
hányadik sorát olvassa egy versnek

például

ki

 Kukás játék: Mindenki rajzol 5 négyzetet és egy
kukát; számokat húznak például 1–20-ig
számkártyákból. A húzott számot mindenki beírja
valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben
levő számok végül növekvő sorrendben legyenek.
Ha valaki nem tudja beírni a húzott számot, akkor
az a szám megy a kukába. Az győz, aki
leghamarabb kitölti minden négyzetét.

 Gyufaskatulyákon számok 0–10-ig, mindben annyi
csavar, amelyik szám rá van írva; a számokat
lefordítjuk, a skatulyák tömege, rázogatása
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segítségével rendezzük
sorrendbe a számokat

növekvő,

csökkenő

 „Vigyázz 6!” játék



Lépkedések 10×10-es táblán, nevezetes irányok
megfigyelése

 Üres 10×10-es táblán néhány megadott szám
segítségével bizonyos helyek azonosítása

 Számbarkochba „valaminél nagyobb”, „valaminél
kisebb” kérdések segítségével
Fogalmak

sorszám, számegyenes, számtábla, nagyobb, kisebb, növekedés, csökkenés,
egyes számszomszéd, tízes számszomszéd
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

Tanulási
eredmények

 nagyság szerint sorba rendez számokat, mennyiségeket
 megadja és azonosítja számok sokféle műveletes alakját
 megtalálja a számok helyét, közelítő helyét egyszerű számegyenesen,
számtáblázatokban, a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához
rendeli a számokat különféle alakjukban a 100-as számkörben
 megnevezi a 100-as számkör számainak egyes, tízes szomszédjait,
tízesekre kerekített értékét

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Számok kifejezése művelettel
megadott alakokban, például: 7+8,

Óraszám:
9 + 9 óra

9. Számok tulajdonságai
Javasolt tevékenységek
 „Bontó
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21-6, 3·5

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
dobozból

Párosság és páratlanság
fogalmának alapozása
tevékenységgel: párosítással és
két egyenlő részre osztással
Hármasával, négyesével,
ötösével… és 3, 4, 5… egyenlő
darabszámú csoportból kirakható
számok megfigyelése különféle
eszközökkel végzett
csoportosítások, építések során

 Gyorsolvasási gyakorlatok meglévő kártyákról
vagy a gyerekek saját készítésű számképeiről,
pöttyöskártyáiról

 „Korongforgatás”
 Szőnyegezések színes rudakkal

Háromszögszámok,
négyzetszámok megfigyelése
különféle eszközökkel végzett
alkotások során

 „Ország, város” játék: sorsolt számjegyekből az
oszlopoknak megfelelő tulajdonságú számok
előállítása

Számok közti viszonyok
megfigyelése, például: adott
számnál nagyobb, kisebb
valamennyivel, adott számnak a
többszöröse

 Számjelek megjelenítése nagymozgásokkal, például
számjel alakúra formázott kötélen végig lépkedés,
locsolókannával az iskolaudvaron, ujjal írás
zsemlemorzsába

Számok formai tulajdonságainak
megfigyelése: számjegyek száma,
számjegyek egymáshoz való
viszonya
Számok tartalmi, formai
jellemzése, egymáshoz való
viszonyuk kifejezése kitalálós
játékokban
Számjelek olvasása, írása (20-as
kör, 100-as kör)
I, V, X, L, C római számok
ismerete; műveletvégzés római
számokkal
Fogalmak

számjegy; egyjegyű, kétjegyű számok; páros, páratlan, római szám
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

Tanulási

 számokat jellemez tartalmi és formai tulajdonságokkal
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 számot jellemez más számokhoz való viszonyával
 ismeri a római számjelek közül az I, V, X, L, C jeleket, hétköznapi
helyzetekben felismeri az ezekkel képzett számokat; műveleteket végez
velük
 helyesen írja az arab számjeleket

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Csoportosítások, beváltások
valahányasával, különféle
eszközökkel, például apró
tárgyakkal, tojástartóval, színes
rudakkal, pénzekkel, abakusszal
Mérések különböző egységekkel
és többszöröseikkel
Leltárak készítése az elvégzett
tevékenységek alapján nem tízes
számrendszerekben (főleg 3asával, 4-esével, 2-esével való
csoportosítást követően)
Csoportosítások, beváltások
tízesével, különféle eszközökkel,
például: apró tárgyak, tojástartó,
építőkockák, pénzek, abakusz
Leltárak készítése 10-esével
történő csoportosítások,
beváltások után
Számok tízesekre és egyesekre
bontott alakjainak előállítása és
felismerése nem csak helyi érték
szerint rendezett alakban
Számok írása, olvasása

Óraszám:
4 + 4 óra

10. Számok helyi értékes alakja
Javasolt tevékenységek

 Adott számosságú apró dolog csomagolása
csoportmunkában, az elkészült csomagolások
alapján leltárkészítés

 Adott számosságú apró dolog csomagolása
csoportmunkában hármasával, majd ugyanannyi
csomagolása négyesével; a csomagolások alapján
készült leltárak összehasonlítása
 Csomagolások leltárak alapján

 Csomagolások
csomagolással

átlátszatlan

és

átlátszó

 Csoportosítások rajzolt képeken
 Leltárak kiolvasása különböző csoportosítások
(köztük tízesével is) után

 Játék logikai készlettel: csoportosítás, beváltás,
gyűjtött vagyon összehasonlítása (6 háromszög ér 1
négyzetet, 2 négyzet 1 kört)
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számrendszeres, azaz helyi
értékes alakjukban, 100-as
számkörben

Fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Számországok pénzeinek csoportosítása, beváltása,
leltározása, adott összeg kifizetése legkevesebb
számú „érmével”, például petákokkal (1, 3, 9, 27),
fityingekkel (1, 2, 4, 8, 16)

csoportosítás, beváltás, leltár, bontott alak, tízes, egyes
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

Tanulási
eredmények

 összekapcsolja a tízes számrendszerben a számok épülését a különféle
számrendszerekben végzett tevékenységeivel
 érti a számok tízesekből és egyesekből való épülését, tízesek és
egyesek összegére való bontását
 érti a számok számjegyeinek helyi, alaki, valódi értékét
 helyesen írja és olvassa a számokat a tízes számrendszerben 100-ig

Témakör:

11. Mérőeszköz használata, mérési módszerek

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Változatos mennyiségek
érzékszervi összehasonlítása
Változatos mennyiségek
közvetlen összemérése
Változatos mennyiségek
összemérése közvetítő
segítségével

Óraszám:
10 + 10 óra

Javasolt tevékenységek
 Különböző hangok összehasonlítása, például
„Melyik hang hosszabb-rövidebb, magasabbmélyebb, hangosabb-halkabb?”

 Különböző
tömegű
tárgyak,
gyümölcsök,
gesztenyék tömegének összehasonlítása érzésre két
kézzel, majd ellenőrzése vállfamérleggel

Mérési módszerek megismerése
Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése választott
alkalmi egységekkel, például:
arasz, lépés, pohárnyi, kanálnyi,

 Vállfamérleg és színes rudak segítségével
különböző tömegek összemérése, a kettő közti
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tenyérnyi

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
különbség meghatározása

Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése választott
objektív egységekkel, például:
pálcikák, színes rudak

 Hosszúság mérése arasszal, lépéssel, tyúklépéssel

Tapasztalatszerzés a mennyiségről
mint az egység többszöröséről

 Hosszúság mérése egyforma pálcikákkal, egyforma
színes rudakkal

Mérőszám fogalmának megértése
Mennyiségek összehasonlítása;
mennyivel nagyobb mennyiség,
mennyivel kisebb mennyiség,
hányszor akkora, hanyadrésze
Különböző mennyiségek mérése
ugyanazzal az egységgel; annak
megfigyelése, tudatosítása, hogy a
nagyobb mennyiséget több egység
teszi ki, a kevesebb mennyiséget
kevesebb egység teszi ki.
Azonos mennyiségek mérése
különböző egységekkel; annak
megtapasztalása, megfigyelése,
hogy kisebb egységből több teszi
ki ugyanazt a mennyiséget,
nagyobb egységből kevesebb teszi
ki ugyanazt a mennyiséget
Mennyiségek becslése,
megmérése, kimérése
szabványmértékegységek közül a
következőkkel: cm, dm, m; dl, l;
kg

 Mérőszalag készítése tenyér és ujj léptékekkel,
színes rudak által meghatározott léptékekkel
 Skálázott mérőedény készítése pohárnyi víz és
többszörösének kiméréséhez

 Mennyiségek becslése, majd a becslés ellenőrzése
méréssel különböző objektív egységek esetén,
például szakasz rajzolása, amelyik olyan hosszú,
mint 2 világoskék rúd

 1 perc becslése: mindenki becsukja a szemét,
lehajtja a fejét, akkor nyitja ki a szemét, amikor úgy
gondolja, hogy letelt az 1 perc

 Tapasztalatgyűjtés arról, hogy mire elég 1 perc,
például hány szót vagy hány számot lehet leírni 1
perc alatt; mennyit ver a szívünk nyugalmi
helyzetben, hányat lehet ugrani, mennyit ver a
szívünk mozgás után 1 perc alatt

Hétköznapi tapasztalatok szerzése
a szabványmértékegységek
nagyságáról
Skálázott mérőeszközök készítése
alkalmi egységekkel, használata
tanítói segítséggel
Szabványos mérőeszközök
használata
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Időbeli tájékozódás, időbeli
periódusok megismerése; időbeli
relációt tartalmazó szavak
értelmezése
Az időmérés egységeinek
megismerése: óra, perc,
másodperc
Egész órák és percek leolvasása
különféle analóg és digitális
órákról
Különböző hazai és külföldi
pénzek címleteinek megismerése
20-as és 100-as számkörben
szituációs játékokban
Átváltások szomszédos
mértékegységek között
Műveletvégzés
mértékegységekkel
Fogalmak

összehasonlítás, mérés, mérőeszköz, mérőszám, mértékegység, hosszúság,
űrtartalom, tömeg, idő, cm, dm, m, dl, l, kg, másodperc, perc, óra, nap, hét,
hónap, év
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 megbecsül, mér alkalmi és szabványos mértékegységekkel hosszúságot,
tömeget, űrtartalmat és időt
 helyesen alkalmazza a mérési módszereket, használ skálázott
mérőeszközöket, helyes képzete van a mértékegységek nagyságáról

Tanulási
eredmények

 helyesen használja a hosszúságmérés, az űrtartalommérés és a
tömegmérés szabványegységei közül a következőket: cm, dm, m; cl, dl,
l; dkg, kg
 ismeri az időmérés szabványegységeit: az órát, a percet, a másodpercet,
a napot, a hetet, a hónapot, az évet
 ismer hazai és külföldi pénzcímleteket 20-as és 100–as számkörben
 alkalmazza a felváltást és beváltást különböző pénzcímletek között
 összeveti azonos egységgel mért mennyiség és mérőszáma nagyságát,
összeveti ugyanannak a mennyiségnek a különböző egységekkel való
méréskor kapott mérőszámait
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 megméri különböző sokszögek kerületét különböző egységekkel


területet mér különböző egységekkel lefedéssel vagy darabolással

 ismer a terület és kerület mérésére irányuló tevékenységeket
 helyesen vált át szomszédos mértékegységek között

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Összeadás és kivonás
értelmezései darabszám és
mérőszám tartalommal valóságos
helyzetekben, tevékenységekkel,
képpárokkal, képekkel,
történetekkel

12. Alapműveletek értelmezése

Óraszám:
10 + 10 óra

Javasolt tevékenységek
 Az összeadás, kivonás többféle értelmezésének
lejátszása
konkrét
dolgokkal,
például
gyümölcsökkel, virágokkal, gesztenyékkel

Összeadás, kivonás
értelmezése mint hozzáadás és
elvétel

 Összeadás,
kivonás
kirakása
univerzális
modellekkel (például ujjakkal), korongokkal, színes
rudakkal

Összeadás, kivonás
értelmezése mint egyesítés, és
mint az egészből az egyik rész
meghatározása

 Egyesítéses összeadás értelmezéséhez tárgyak
mérése színes rudakkal, kupakokkal vállfamérlegen

Összeadás, kivonás
értelmezése, mint összehasonlítás:
valamennyivel kevesebb,
valamennyivel több
Kivonás értelmezése, mint
különbség kifejezése
Szorzás értelmezése
tevékenységekkel egyenlő tagok
összeadásaként
Többszörösök közötti
kapcsolatok megértése a szorzás
értelmezése alapján (pl. adott

 Hozzátevéses összeadás lejátszása játéktáblán való
lépegetéssel

 Valós dolgok számának megállapítása szorzással,
például azonos állatok lábainak száma

 Szorzat kirakása színes rudakkal, szorzat leolvasása
mérőszalag segítségével
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szám 4-szerese a számmal
nagyobb az adott szám 3szorosánál, adott szám 2szeresének és 3-szorosának az
összege a szám 5-szöröse)
A szorzó- és bennfoglaló táblák
felépítése összefüggéseik szerint:
2-5-10, 2-4-8, 3-6-9, 7
Osztás, mint bennfoglaló
osztás és mint egyenlő részekre
osztás értelmezése
tevékenységekkel (például:
szituációs játékok, különböző
eszközökkel való kirakások)

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Bennfoglaló osztás kirakása tárgyakkal, például
ceruzák dobozolása vagy lufik osztogatása
 Egyenlő részekre osztás lejátszása, például
süteményekkel, cukorkákkal, korongokkal

 „Feladatküldés”: műveletről rajz, szöveg készítése

Maradékos bennfoglaló osztás
értelmezése tevékenységek során
Szorzás és a kétféle osztás
kapcsolatának értelmezése
tevékenységek során előállított
képek, majd megadott ábrák
alapján
Egyenlővé tevés
tevékenységekkel és számokkal
Történésről, kirakásról, képről
többféle művelet értelmezése,
leolvasása, lejegyzése
Műveletről kirakás, kép, szöveges
feladat készítése; műveletek
eljátszása, lerajzolása, szöveggel
értelmezése
Szöveges feladatokban a
különböző kifejezésekkel
megfogalmazott műveletek
megértése tanítói segítséggel
Fogalmak

összeadás, kivonás, összeg, különbség, szorzás, bennfoglalás, egyenlő részekre
osztás, művelet, egyenlővé tevés, többszörös
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 helyesen értelmezi a 100-as számkörben az összeadást, a kivonást, a
szorzást, a bennfoglaló és az egyenlő részekre osztást
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát

Tanulási
eredmények

 hozzákapcsolja a megfelelő műveletet adott helyzethez, történéshez,
egyszerű szöveges feladathoz
 értelmezi a műveleteket megjelenítéssel, modellezéssel, szöveges
feladattal
 helyesen használja a műveletek jeleit
 megérti a következő kifejezéseket: tagok, összeg, kisebbítendő,
kivonandó, különbség, tényezők, szorzandó, szorzó, szorzat, osztandó,
osztó, hányados, maradék
 szöveghez, valós helyzethez kapcsolva zárójelet tartalmazó műveletsort
értelmez, elvégez
 szöveges feladatokban a különböző kifejezésekkel megfogalmazott
műveleteket megérti
 szöveget, ábrát alkot matematikai jelekhez, műveletekhez

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Műveleti tulajdonságok
megfigyelése változatos
tevékenységek alapján: tagok,
tényezők felcserélhetősége,
csoportosíthatósága; összeg,
különbség szorzása, szorzat
széttagolása; például: 9+62 =
62+9; 25-17+5 = (25+5)-17; 3·9 =
3·5 + 3·4

A megértett műveleti
tulajdonságok alkalmazása
számolási eljárásokban, szöveges
feladatokban, ellenőrzésnél

Hiányos műveletek és
műveletsorok megoldása az
eredmény ismeretében a művelet

13. Alapműveletek tulajdonságai

Óraszám:
8 + 8 óra

Javasolt tevékenységek
 Szőnyegezések színes rudakkal
 „Babos” játék összeadások és kivonások közti
kapcsolatok megértéséhez: például a tanuló bal
kezében 5 babszem van, jobb kezében 6; bal és
jobb kéz egymás mellé téve „5+6 az ugyanannyi,
mint 11”. A két kéz keresztbe téve „6+5 az 11”, a
bal kéz hátra téve „11-5 az 6”, bal kéz visszahozása
után a jobb kéz hátra téve „11-6 az 5”
 „Hajtogató” segítségével a szorzótáblákon belüli és
a szorzótáblák közti összefüggések felfedezése:
10×10-es négyzetrács hajtogatása a vonalak
mentén, például 6×8-as téglalap hajtogatása után,
félbehajtással 3×8 vagy 6×4, majd újabb
félbehajtással 3×4, 6×2 vagy 3×4
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megfordításával is 100-ig
Műveletekben szereplő számok
változtatása közben az eredmény
változásának megfigyelése
Műveletek közötti kapcsolatok
megfigyelése és alkalmazása
ellenőrzésnél
Összetett feladatok során a
műveletvégzések sorrendjének
megértése
Összetett számfeladatok
megoldása a műveleti sorrend
figyelembe vételével

Fogalmak
Tanulási
eredmények

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Lépegetések számegyenesen, például 16-tól 35
lépés, 35-től 16 lépés
 Színes rudak egymás mellé fektetésével a tényezők
felcserélhetőségének tapasztalása, például 7 lila rúd
= 6 fekete rúd: egymás után vonalba
(„hosszúságuk” érzékeltetése) és egymás mellé
szőnyegezve („területük” érzékeltetése)
 Négyzetrácson kertek bekerítése
 Műveletsor lejátszása egymás mellé állított
dobozokba apró tárgyak pakolásával, majd a
műveletsor visszafelé való lejátszása

műveleti sorrend
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 számolásaiban felhasználja a műveletek közti kapcsolatokat,
számolásai során alkalmazza konkrét esetekben a legfontosabb
műveleti tulajdonságokat
 megold hiányos műveletet, műveletsort az eredmény ismeretében, a
műveletek megfordításával is
 alkalmazza a műveletekben szereplő számok (kisebbítendő, kivonandó
és különbség; tagok és összeg; tényezők és szorzat; osztandó, osztó és
hányados) változtatásának következményeit
 összetett számfeladatokat megold a műveleti sorrend ismeretében

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Számolási eljárások a műveletek
értelmezései alapján 100-as
számkörben

Számolási eljárások szám- és

14. Szóbeli számolási eljárások

Óraszám:
15 +15 óra

Javasolt tevékenységek
 Mérőszalagon számok hozzáadása és elvétele
színes
rudak
tetszőleges
számhoz
való
hozzáillesztésével, például sötétkék színes rúddal 9
hozzáadása és elvétele; az analógiák megfigyelése
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műveleti tulajdonságok
felhasználásával 100-as
számkörben

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Egyenlő tagok összeadása ujjak segítségével

Bontások és pótlások alkalmazása

 „Hány ujjadat fogom? Hány ujjadat nem fogom?”
játékos feladat párban

Számok összeg – és különbség
alakjának előállítása összetett
művelet segítségével
Számok
szorzatalakjának
előállítása
Műveleti jelek pótlása

 Számképek
felidézése,
számok
különböző
tagolásainak megválasztása számolási eljárások
során

Számhoz számszomszédainak
hozzáadása (6+7=6+6+1=7+7-1)
és a nekik megfelelő kivonások
elvégzése (13-6, 13-7)

Tízes átlépéses összeadás, kivonás
bontások és 10-re pótlások
alkalmazásával
10 és 20 közötti számok és
egyjegyűek összeadása, kivonása
a 10-nél kisebb számokra
vonatkozó összeadással,
kivonással való analógia alapján

 Tojástartóval
lejátszása

a

10-re

pótlás

és

tízesátlépés

 „Boltos játék”: csak kerek tízesekkel lehet fizetni, a
boltos visszaad

 Azonos művelet kapcsán a tanulók egyénileg
alkalmazott
számolási
eljárásainak
megfogalmazása, megosztása

100-as számkörben való
összeadás, kivonás a 20-as
számkörben tanultakkal való
analógia alapján (tízesekre,
egyesekre bontás
felhasználásával)

9 (8, 7) hozzáadása, elvétele 10-1
(10-2, 10-3) alakban

Különféle számolási eljárások
megismerése és a tanuló számára
legkézenfekvőbb kiválasztása,
begyakorlása, például:
7+8=8+7=7+7+1=8+81=7+3+5=8+2+5=7+10-2
147

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Szorzó- és bennfoglaló táblák
belső összefüggéseinek és egymás
közti kapcsolatainak alkalmazása
számolások során, például:
6·8=6·5+6+6+6=(6·4)·2;
8·4=(4·4)·2

Szorzatok, hányadosok
kiszámolása ismert szorzatokhoz
való viszonyítással

Fogalmak

Nincs új fogalom.
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

Tanulási
eredmények

 alkalmazza a számolást könnyítő eljárásokat
 érti a 10-zel való szorzás, osztás kapcsolatát a helyiérték-táblázatban
való jobbra, illetve balra tolódással, fejben pontosan számol a 100-as
számkörben a számok 10-zel történő szorzásakor és maradék nélküli
osztásakor
 elvégzi a feladathoz szükséges észszerű becslést, mérlegeli a becslés
során kapott eredményt
 képes számokat előállítani szorzat, összeg és különbségalakkal

Témakör:

15. Fejben számolás

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Fejben számolás egyes lépéseinek
megértése, begyakorlása
eszközökkel; az eszközök szükség
szerinti használata feladatok
megoldása során
Fejben
számolás
számkörben

20-as

Javasolt tevékenységek
 „Boltos játék”
 „25 vagy semmi” játék párban
 Egy képről többféle művelet olvasása
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Óraszám:
17 + 17 óra
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Láncszámolás a 20-as körben
Összeadás és kivonás kerek
tízesekkel a 100-as számkörben

 Számfuttatás” játék

Összeadás és kivonás kerek
tízesekkel és egyjegyűekkel a
100-as számkörben

 Láncszámolások

Teljes kétjegyű számok
összeadása és kivonása 100-as
számkörben eszközökkel, például
tojástartókkal, számtáblázatokkal,
abakusszal, pénzzel

 Szorzat alapján a társnál lévő szám kitalálása: a
szorzatot a csoport mondja a két játékosnál lévő
egy-egy szám összeszorzásával, a saját tényezőnket
ismerjük

Teljes kétjegyű számok
összeadása és kivonása 100-as
számkörben, fejben

 „Hajtogató”

Láncszámolás összeadással,
kivonással a 100-as körben
A szorzó- és bennfoglaló táblákon
belüli kapcsolatok alapos
megismerése, megértése
tevékenységek, ábrák
segítségével, és számolás a
felfedezett összefüggések
alkalmazásával
A 2-es, 5-ös, 10-es, 3-as, 4-es, 9es szorzó- és bennfoglaló táblák
eseteinek emlékezetből való
felidézése tízszeresig

 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok
vizsgálata ujjak segítségével, például 4 gyerek bal
kezén mutat 3 ujjat, majd 4 gyerek két kezén mutat
3-3 ujjat; az egyes mutatásokról olvasások
„számtannyelven”

 5-10, 2-4-8, 3-6 szorzótáblák közti kapcsolatok
vizsgálata korongok (vagy pénzek) kirakásával és
azok
tükrözésével
különböző
kiindulási
helyzetekből, például két korong kirakása, tükörben
látott korongok kirakása a tükör másik oldalára, az
új kirakás tükrözése, és így tovább; az egyes
helyzetekről olvasások „számtannyelven”

A 6-os, 7-es, 8-as szorzó- és
bennfoglaló táblák eseteinek
kiszámolása valamilyen számolási
eljárás segítségével fejben
tízszeresig
100-as számkörben szorzatok,
hányadosok kiszámolása ismert
szorzatokhoz való viszonyítással
Egyszerű egyenlőtlenségek
megértése, megoldása
Összetett egyenlőtlenségek,
megértése és megoldása
Fogalmak

kerek tízes, egyenlőtlenség
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
Tanulási
eredmények

 fejben pontosan összead és kivon a 100-as számkörben
 emlékezetből tudja a kisegyszeregy és a megfelelő bennfoglalások,
egyenlő részekre osztások eseteit a számok tízszereséig
 érti a szorzó- és bennfoglaló táblák kapcsolatát
 fejben pontosan számol a 100-as számkörben egyjegyűvel való szorzás
és maradék nélküli osztás során
 fejben pontosan számol a 100-as számkörben végzett műveletekkel
analóg esetekben
 érti és megoldja az egyszerű és összetett egyenlőtlenségeket

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Építés térbeli építőelemekből,
testekből szabadon, másolással,
megadott feltétel szerint
Építés egyszerűbb nézetek,
egyszerűbb alaprajzok alapján
Síkbeli alkotások szabadon,
másolással, megadott feltétel
szerint: kirakások
mozaiklapokkal, nyírás, tépés,
hajtogatás, alakzatok
határvonalainak elkészítése
pálcákból, rajzolás (szabad kézzel,
vonalzóval, alaklemezzel)
Sokszögek előállítása nyírással,
hajtogatással, pálcikákkal,
gumikarika kifeszítésével,
vonalzós rajzolással adott
feltételek szerint

Óraszám:
5 + 5 óra

16. Alkotás térben és síkon
Javasolt tevékenységek

 Színes
rudakból,
legóból,
építőkockákból,
dobozokból, hengerekből (például vécépapír
guriga) városépítés, várépítés

 „Szobasarok” cipősdobozból, belehelyezett játék
megvilágítása 3 irányból, árnyékok megfigyelése
 „Szobasarok” négyzethálós falaira rajzolt árnyékok
alapján építés színes rudakból
 Kirakások
elemeiből

mozaiklapokból,

logikai

készlet

 Rövid ideig látott képről másolat készítése a
vizuális memória fejlesztésére

Sorminták, terülőminták kirakása
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

és folytatása síkban, térben
Szimmetrikus alakzatok
létrehozása térben és síkban
(például: építéssel, kirakással,
nyírással, hajtogatással, festéssel),
és szükség szerint a szimmetria
meglétének ellenőrzése választott
módszerrel (például: tükör,
hajtogatás)
Adott feltételeknek megfelelő
többféle alakzat, minta előállítása
Testek (kocka, téglatest)
felismerése
Tulajdonságok, azonosságok és
különbözőségek megfigyelése
kockán és téglatesten

Fogalmak

 „Telefonos játék”
 Papírharmonika hajtása, a hajtások szélén nyírások,
a papírlap szétnyitása után az ismétlődő minta
megfigyelése, például egymás kezét fogó gyerekek
 Terítő, hópehely készítése hajtogatott papírból való
nyírással

 Geometriai
fejtörők,
gyufarejtvények

például

tangram,

 Háromszögek, négyszögek nyírása egy egyenes
vonal mentén, a keletkező síkidomok számának és
alakjának vizsgálata

alaprajz
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 szabadon épít, kirak formát, mintát adott testekből, síklapokból
 felismeri és megnevezi a téglatest és kocka tulajdonságait
 minta alapján létrehoz térbeli, síkbeli alkotásokat

Tanulási
eredmények

 sormintát, síkmintát felismer, folytat
 alkotásában követi az adott feltételeket
 testeket épít élekből, lapokból; elkészíti a testek élvázát, hálóját; testeket
épít képek, alaprajzok alapján; elkészíti egyszerű testek alaprajzát
 síkidomokat hoz létre különféle eszközök segítségével
 alaklemezt, vonalzót használ alkotáskor
 megtalálja az összes, több feltételnek megfelelő építményt, síkbeli
kirakást
 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző
eszközökkel; felismeri a szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli
alakzatokon
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Témakör:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

17. Alakzatok geometriai tulajdonságai

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Válogatások előállított vagy
megadott testek között szabadon
Testek és síkidom modellek
megkülönböztetése
Testek jellemző tulajdonságainak
keresése, megfigyelése,
megnevezése: sík vagy görbe
felületek, „lyukas – nem lyukas”,
„tömör”, „bemélyedése van”,
„tükrös”
Sokféle alakú testek közül a gömb
és a szögletes testek kiemelése
érzékszervi tapasztalatok alapján

Óraszám:
7 + 7 óra

Javasolt tevékenységek
 Olyan tárgycsoportban végzett válogatás, ami
lehetőséget ad több szempont szerinti válogatásra
(például: anyaguk szerint, színük szerint, alakjuk
szerint); a figyelem ráirányítása a tárgyak alakja
szerinti válogatásokra
 Különféle hétköznapi tárgyak körülrajzolása,
például plüssmackó, gumilabda, olló, dobókocka,
kulcs;
a
körülrajzolások
tapasztalatainak
megbeszélése

Sokszöglapokkal határolt testek
lapjainak, éleinek, csúcsainak
megfigyelése

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső
játékok kézbe fogható tárgyakkal, testekkel;
letakart tárgyakkal, testekkel „vakon” tapogatva;
hétköznapi tárgyakról készült fotókkal

Egyszerű, sokszöglapokkal
határolt test lapjainak
megszámlálása

 Kakukktojásjátékok, felismerő játékok, párkereső
játékok kézbe fogható síkidomokkal

Téglatest lapjainak
megszámlálása
Válogatások előállított vagy
megadott síkidomok között
szabadon
Sokféle alakú síklapok közül a
körlap és a sokszögek kiemelése
Sokszögek előállítása során az
oldal és csúcs szavak
megismerése, használata
Sokszögek oldalainak és
csúcsainak megszámlálása
Sokszögek elnevezése oldalak és
csúcsok száma szerint

 Két téglatest összeragasztása „L” alakba, az „L”
alakú test lapok szerinti borítása színes papírral, a
keletkező lapok számlálása
 Síkidomok, testek alkotása például szívószálakból
és madzagból, hurkapálcából és gyurmából
 Háromszögek készítése különféle hosszúságú
szívószáldarabokból, például: 3 cm, 6 cm, 5 cm; 3
cm, 6 cm, 9 cm (!); 3 cm, 6 cm, 10 cm
 Négyszögek
készítése
szívószálból,
annak
megfigyelése, hogy az oldalak hosszúsága nem
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Háromszögek, négyszögek,
körlapok felismerése,
kiválogatása, megnevezése
Téglalap oldalainak és csúcsainak
megszámlálása
Téglalap tükörtengelyeinek
megfigyelése
Sokszögek közül a nem négyzet
téglalapok és négyzetek
kiválogatása

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
határozza meg az alakot

 Négyszögek készítése szívószálból úgy, hogy kétkét szívószál hossza egyenlő (színe azonos); a
felfűzés sorrendjének változtatásával többek között
a szomszédos és szemközti oldalak fogalmának
megértése
 Szöges táblán alakzatok kifeszítése gumikarikával
megadott minta alapján vagy megadott feltétel
szerint
 Különféle ponthálókon, rácsokon alakzatok
másolása megadott minta alapján vagy rajzolás
megadott feltétel szerint

Fogalmak

test, síkbeli alakzat; sík, görbe felület; egyenes, görbe vonal; oldal, csúcs, lap,
sokszög, körlap, háromszög, négyszög, téglalap, négyzet
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 megkülönböztet, azonosít egyedi konkrét látott, hallott, mozgással,
tapintással érzékelhető tárgyakat, dolgokat, helyzeteket, jeleket
 személyek, tárgyak, dolgok, szavak, számok közül kiválogatja az adott
tulajdonsággal rendelkező összes elemet

Tanulási
eredmények

 két meghatározott tulajdonság egyszerre történő figyelembevételével
szétválogat adott elemeket: tárgyakat, személyeket, szavakat, számokat,
alakzatokat
 megkülönbözteti és szétválogatja szabadon választott vagy
meghatározott geometriai tulajdonságok szerint a gyűjtött,
megalkotott testeket, síkidomokat
 megfigyeli az alakzatok közös tulajdonságát, megfelelő címkéket
talál megadott és halmazokba rendezett alakzatokhoz
 megtalálja a közös tulajdonsággal nem rendelkező alakzatokat
 megnevezi a tevékenységei során előállított, válogatásai során
előkerülő alakzatokon megfigyelt tulajdonságokat
 megnevezi a sík és görbült felületeket, az egyenes és görbe
vonalakat, szakaszokat tapasztalati ismeretei alapján
 megnevezi a háromszögeket, négyszögeket, köröket
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 megkülönböztet tükrösen szimmetrikus és tükrösen nem szimmetrikus
síkbeli alakzatokat
 megszámlálja az egyszerű szögletes test lapjait
 tudja a téglalap oldalainak és csúcsainak számát, összehajtással
megmutatja a téglalap szögeinek egyenlőségét
 megmutatja a téglalap azonos hosszúságú oldalait és elhelyezkedésüket,
megmutatja és megszámlálja a téglalap szimmetriatengelyeit
 megnevezi megfigyelt tulajdonságai alapján a téglalapot, négyzetet
 megfigyelt tulajdonságaival jellemzi a létrehozott síkbeli és térbeli
alkotást, mintázatot

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Szimmetriák, tükörképek
megfigyelése a természetes és az
épített környezetben, térben és
síkban
Tárgyak, építmények, képek
tükörképének megfigyelése
térben, síkban tükör segítségével
Tárgyak, építmények, képek
tükörképének kirakása, előállítása
különböző tevékenységek során; a
kapott alakzat ellenőrzése tükör
segítségével
Síkbeli alakzatok
tükörtengelyeinek keresése
tükörrel, hajtogatással
Alakzatok eltolt képének
előállítása térben és síkban
mozgással, mozgatással
Sor- és síkminták készítése
eltolással és tükrözéssel

Óraszám:
3 + 3 óra

18. Transzformációk
Javasolt tevékenységek

 „Tükörjáték” során a pár egyik tagja az eredeti, a
másik pedig a tükörkép
 Építések, mozgatások úgy, hogy a két kéz
egyszerre ugyanazt csinálja egymás tükörképeként
 Szimmetria tengelye szerint két különböző színnel
színezett szív vizsgálata tükörrel; megadott ábrák
vizsgálata, „Előállítható-e az adott szív és tükör
segítségével az ábra? Ha igen, akkor hogyan?”
 Papírlap egyik oldalára festékpaca nyomása, a papír
másik felének ráhajtása, a papír szétnyitása, a
készült minta kiegészítése
 Összehajtott papírból alakzat kivágása

 Összehajtott papírra rajzolt alakzat határvonalainak
átbökése gombostűvel
 Néhány
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
tükörképének megépítése függőleges tengelyre
nézve, vízszintes tengelyre nézve (ahogy a tóban
látszik)

Fogalmak

tükörkép, tükörtengely, eltolt kép, mozgatás
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 tapasztalattal rendelkezik
előállításáról

mozgással, kirakással a tükörkép

 szimmetrikus alakzatokat hoz létre térben, síkban különböző
eszközökkel
Tanulási
eredmények

 felismeri a szimmetriát valóságos dolgokon, síkbeli alakzatokon
 megépíti, kirakja, megrajzolja hálón, jelölés nélküli lapon sablonnal,
másolópapír segítségével alakzat tükörképét, eltolt képét;
 ellenőrzi a tükrözés, eltolás helyességét tükör vagy másolópapír
segítségével
 követi a sormintában vagy a síkmintában lévő szimmetriát
 térben, síkban az eredetihez hasonló testeket, síkidomokat alkot
nagyított vagy kicsinyített elemekből; az eredetihez hasonló
síkidomokat rajzol hálón

Témakör:
Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Irányokat, távolságokat jelölő
szavak jelentésének megismerése
térben és síkban tevékenységekkel
és játékos szituációkkal
Tájékozódást segítő játékok,
tevékenységek nagymozgásokkal
Irányok meghatározása a
szemben álló társ testéhez
viszonyítva
Útvonalak bejárása utánzással; az
útvonal tudatosítása
Bejárt útvonal újra járása

19. Tájékozódás térben és síkon

Óraszám:
5 + 5 óra

Javasolt tevékenységek
 „Hideg-meleg” játék kincskeresésre
 Irányokat jelölő szavak értelmezése térben és síkon,
például tolltartó helyezése a szék mellé balra,
jobbra, fölé, alá úgy, hogy a székhez nem nyúlunk;
majd ceruza helyezése a füzet mellé balra, jobbra,
fölé (!), alá (!) úgy, hogy a füzethez nem nyúlunk
 Tájékozódás a babaházban: jobbra, balra, előre,
hátra, fel, le; tájékozódás labirintusban és
négyzethálós mintákon: jobbra, balra, előre, hátra,
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emlékezetből
Téri tájékozódás mozgással,
tárgyak mozgatásával
Függőleges és vízszintes síkon
való tájékozódás tárgyak
elhelyezésével, mozgatásával,
például „fölé”, „alá” többféle
értelmezése
Térbeli és síkbeli elhelyezkedést
kifejező szavak jelentésének
megismerése játékos
tevékenységekkel
Irány és állás megfigyelése,
követése az olvasáshoz, íráshoz
kapcsolódva
Hely meghatározása sakktáblán
Tájékozódás négyzethálón
Megadott szempontok (nyíllal
jelölt irányok) alapján alakzatok
létrehozása négyzethálón

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
fel, le; tájékozódás vonalrendszerbe rajzolt házban
és a ház „utcájában”: jobbra, balra, előre, hátra, fel,
le

 „Telefonos”
játék
logikai
mozaiklapokkal, színes rudakkal

lapokkal,

 „Különbségkereső” játék párban: két tanuló hátára
ragasztott egy-egy kép közötti különbségek
megtalálása
 Ismert útvonal leírása szóban, például: „Hogyan
jutsz az iskolából a játszótérre?”
 Bekötött szemű gyerek irányítása adott célhoz, a
célban a kendő levétele után azonos úton
visszatalálás a kiindulópontra
 Szituációs játékban színházjegyek, mozijegyek
alapján ülőhelyek megtalálása
 „Vándorvezér” játék sakktáblán, például „f4-ről 2
mezőt felfele lépve hova jutunk?”
 „Vonalvezetős” játék irányok és távolságok
megadásával, melynek során különböző formák
rajzolódnak ki a négyzethálón, például 2 lépés fel,
3 lépés balra...
 Négyzethálóra rajzolt minta alapján a vonalvezetés
diktálása társnak

Fogalmak

jobb, bal, le, fel, előtte, mögötte, mellette, kint, bent, előre, hátra, távolabb,
közelebb
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 helyesen használja az irányokat és távolságokat jelölő kifejezéseket
térben és síkon

Tanulási

 tájékozódik lakóhelyén, bejárt terepen: bejárt útvonalon visszatalál
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eredmények

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

adott helyre, adott utca és házszám alapján megtalál házat
 térképen, négyzethálón megtalál pontot két adat segítségével
 alakzatokat hoz létre megadott irányok alapján

Óraszám:
20. Összefüggések, kapcsolatok, szabályszerűségek
11
+ 11 óra
felismerése
Fejlesztési feladatok és
Javasolt tevékenységek
ismeretek
Személyek, tárgyak, dolgok,
számok, testek, síklapok között
 Sorminták
keresése
környezetünkben,
például
megjelenő kapcsolatok
épületeken, népviseleten
megfigyelése, felfedezése,
megnevezése
Témakör:

Számpárok, számhármasok
 Periodikusan ismétlődő tevékenységek, például ki
közötti kapcsolatok felfedezése,
mosogat 5 nap múlva
jellemzése
Változó helyzetek megfigyelése, a
változás jelölése nyíllal
 Kakukktojás játékok
Tárgyakkal, logikai készletek
elemeivel kirakott periodikus  „Milyen nap lesz?” fejtörők: például egy hét múlva;
sorozatok folytatása
holnapután, ha tegnapelőtt hétfő volt
Az évszakok, hónapok, napok
elsorolása
egymás
után  Sorozatok alkotása szöges táblán kifeszített
tetszőleges kezdőpontból
alakzatokkal, a sorozat szabályának megfigyelése,
például egyre nagyobb négyzeteknél a növekedés
szabályának megfigyelése
Ismert műveletekkel alkotott
sorozat szabályának felismerése
Váltakozó különbségű és/vagy
 Kapcsolatok megfigyelése oda-vissza, például szülőközépkezdésű sorozat folytatása
gyerek, testvér, osztálytárs; alacsonyabb, magasabb,
mindkét irányba a 20-as körben
egyforma magas; idősebb, fiatalabb, ugyanannyi idős
Megkezdett sorozat folytatása a
felismert szabály szerint mindkét
irányba
Váltakozó különbségű és/vagy
közép-kezdésű sorozat folytatása  A gyerekek kezében tartott számok, alakzatok közötti
kapcsolatok megfigyelése rámutatással, például
mind-két irányba a 100-as körben
mindenki mutasson arra, akinek ugyanannyi tízese van;
Sorozat szabályának
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megfogalmazása, egyszerűbb
esetben jelekkel is (például:
nyíljelöléssel vagy nyitott
mondattal)
Gépjátékok különféle elemekkel
(például: tárgyak, számok,
alakzatok)
Gépjátékhoz szabály alkotása; az
egyszerű gép szabályának
megfordításával nyert gép
szabályának felismerése
Összetett szabályjátékok
szabályának felismerése, a
felismert szabály alapján táblázat
kitöltése
Szabályjátékokban az elempárok,
elemhármasok megjelenítése
táblázatban

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

akinek nagyobb a kerülete; a mutatás lejegyzése
nyilakkal; a lejegyzett ábra megfigyelése

 „ Gépes játékok” egyváltozós, kétváltozós, fordított
gépekkel számokkal, formákkal, szavakkal

Szabályjátékok során a felismert
kapcsolat alapján további
elempárok, elemhármasok
létrehozása
Táblázatokban, gépjátékokban a
felismert összefüggések
megfogalmazása, egyszerűbb
esetekben jelekkel is (például:
nyíljelöléssel vagy nyitott
mondattal)
Sorozatok, szabályjátékok
alkotása
Megértett probléma
értelmezéséhez, megoldásához
sorozat, táblázat, esetleg
nyíldiagram alkotása modellként
Fogalmak

táblázat, nyitott mondat
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 részt vesz memóriajátékokban különféle tulajdonságok szerinti párok
keresésében
 megfogalmazza a személyek, tárgyak, dolgok, időpontok, számok, testek,
síklapok közötti egyszerű viszonyokat, kapcsolatokat
 érti a problémákban szereplő adatok viszonyát
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 megfogalmazza a felismert összefüggéseket
 összefüggéseket keres sorozatok elemei között
 megadott szabály szerint sorozatot alkot; megértett probléma
értelmezéséhez, megoldásához sorozatot, táblázatot állít elő modellként
 felismert szabály szerint sorozatot alkot; megértett
értelmezéséhez, megoldásához sorozatot, táblázatot állít elő
Tanulási
eredmények

probléma

 tárgyakkal, logikai készletek elemeivel kirakott periodikus sorozatokat
folytat
 felsorolja az évszakokat, hónapokat, napokat, napszakokat egymás
után, tetszőleges kezdőponttól is
 ismert műveletekkel alkotott sorozat, táblázat szabályát felismeri; ismert
szabály szerint megkezdett sorozatot, táblázatot helyesen, önállóan folytat;
 tárgyakkal, számokkal kapcsolatos gépjátékhoz szabályt alkot; felismeri az
egyszerű gép megfordításával nyert gép szabályát
 felismer kapcsolatot elempárok, elemhármasok tagjai között
 szabályjátékok során létrehoz a felismert kapcsolat alapján további
elempárokat, elemhármasokat
 a sorozatban, táblázatban, gépjátékokban felismert összefüggést
megfogalmazza saját szavaival, nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal
 összetett szabályjáték szabályát felismeri, lejegyzi, a táblázatot kiegészíti

Témakör:

21. Adatok megfigyelése, statisztika

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Minőségi és mennyiségi
tulajdonsággal kapcsolatos adatok
megfigyelése, gyűjtése, rögzítése
tanítói segítséggel
Adatgyűjtés vásárlással
kapcsolatban (például: árak
megfigyelése boltokban, nyugtán)
Adatgyűjtés elektronikus

Óraszám:
5 + 5 óra

Javasolt tevékenységek
 Mérések testnevelésórán, például időeredmények,
kislabdadobás hossza, távolugrás hossza; eredmények
rögzítése; ábrázolása közösen

 Piacon több árusnál ugyanazon termék árának
összehasonlítása, csoportonként más-más termék
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árának megfigyelése, lejegyzése

Adatok
gyűjtése
megfigyelt
történésekről, mért vagy számlált  Csoportonként a csoport tagjaira jellemző egyszerű
diagramok készítése úgy, hogy a többi csoport nem
adatok lejegyzése táblázatba.
látja, mi készül; a kirakott vagy rajzolt diagramok
Mért adatok lejegyzése
alapján a csoport felismerése, azonosítása, például
Közös tevékenységek során
hány fiú, hány lány, hány szemüveges, hány nem
szerzett adatok alapján egyszerű
szemüveges...
diagram készítése térben és síkban
Egyszerű diagramról adatok,
összefüggések leolvasása
Az összes adat együttes
jellemzőinek megfigyelése,
például egyenlő adatok, legkisebb,
legnagyobb kiválasztása
Fogalmak

adat, diagram, statisztika
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 adatokat gyűjt a környezetében

Tanulási
eredmények

 adatokat rögzít későbbi elemzés céljából
 gyűjtött adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol
 adatokat gyűjt ki táblázatból, adatokat olvas le diagramról
 jellemzi az összességeket
 statisztikai adatokat értelmez, oszlopdiagramon ábrázol

Témakör:

22. Valószínűségi gondolkodás, kombinatorika

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
Részvétel valószínűségi
játékokban; intuitív
esélylatolgatás, tippek
megfogalmazása

Óraszám:
6 + 6 óra

Javasolt tevékenységek
 Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de
nem
biztos”,
„lehetetlen”
események
megkülönböztetésére, események gyakoriságának
megfigyelésére
csoportmunkában.
Valószínűségi
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kísérlethez tartozó eseményeket írunk kártyákra;
kiosztjuk; elvégezzük a kísérletet, mindenki rátesz egy
zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény
bekövetkezett. A kísérletek végén elemzés, például a
kísérlet: 3 korongot feldobunk; események: mindhárom
kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van
két egyforma szín; egyik színből sincs legalább kettő;
elemzés: „Melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket
választanád?”

 Játék eseménykártyákkal gyakoriság becslésére:
mindenki előtt ott van minden eseménykártya,
amelyekre a játék elején a játékosok tetszés szerint
Véletlen események
kiraknak 10-10 zsetont; sorban végezzük a kísérleteket;
gyakoriságának összeszámlálása,
amelyik kártyán lévő esemény bekövetkezett, arról a
ábrázolása különféle
kártyáról levehet a játékos egy zsetont; az győz, akinek
módszerekkel: strigulázással,
a kártyáiról leghamarabb elfogynak a zsetonok
diagrammal, táblázatba rögzítéssel
Véletlen események
előfordulásainak vizsgálata, a
kimenetelek számának
összehasonlítása az előzetes
tippekkel, magyarázatok keresése

A „biztos” és „lehetetlen” cáfolata
ellenpélda mutatásával
Kombinatorikai alapismeretek:
- golyók kihúzása

 Valószínűségi kísérlet nem kocka alakú doboz
feldobásával: tippelés, 20 kísérletből melyik lapjára
hányszor esik; ellenőrzés a kísérletek elvégzésével
 10 korongot feldobunk, számegyenesen a 0-ból indulva
annyit lépünk pozitív irányba, ahány pirosat dobtunk,
majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld
meg, hova jutsz; válassz 4 számkártyát, nyersz, ha ezek
egyikére jutsz

- kézfogások
- útvonalak
- színezés
- öltöztetés
- meccsek
- számképzés adott feltételek
szerint

 Játék számkorongokkal: 3 korong piros és kék oldalára
is számokat írtunk; feldobjuk egyszerre a 3 korongot;
kártyákra eseményeket írunk a számok tulajdonságai
alapján, a dobott számok összegére, szorzatára
vonatkozó tulajdonságokkal; figyeljük meg, van-e
lehetetlen, van-e biztos esemény; tippeljünk az
események gyakoriságára, például szorzatuk páros;
nincs közte kétjegyű

 Gyerekek alkotta gyakorisági diagram: két kockával
dobunk, és nézzük a dobott számok összegét; a
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gyerekek sorban egymás mellett állnak, mindenkinek a
kezében egy szám van 1 és 13 között; akinek a száma a
két kockával dobott számok összege, előre lép egyet

 Folyón átkelés gyakoriság becslésére: rakj ki 10
korongot az 1–13 számokhoz a folyó egyik partjára;
két kockával dobunk, a dobott számok összegétől egy
korong átkelhet a folyón; az győz, akinek először
átmegy az összes korongja

Fogalmak

kombinatorika
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
 részt vesz olyan játékokban, kísérletekben, melyekben a véletlen szerepet
játszik

Tanulási
eredmények

 tapasztalatai alapján különbséget tesz a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges,
de nem biztos” események között
 megítéli a „biztos”, „lehetetlen”, „lehetséges, de nem biztos” eseményekkel
kapcsolatos állítások igazságát
 tapasztalatai alapján tippet fogalmaz meg arról, hogy két esemény közül
melyik esemény valószínűbb olyan, véletlentől függő szituációk során,
melyekben a két esemény valószínűsége között jól belátható a különbség
 tetszőleges vagy megadott módszerrel összeszámlálja az egyes kimenetelek
előfordulásait olyan egyszerű játékokban, kísérletekben, amelyekben a
véletlen szerepet játszik
 a valószínűségi játékokban, kísérletekben megfogalmazott előzetes sejtését,
tippjét összeveti a megfigyelt előfordulásokkal
 megért egyszerű kombinatorikai feladatokat
 megold egyszerű kombinatorikai feladatokat
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Beszterce-lakótelepi Tagiskola
matematika- informatika – kommunikáció speciális tanterv szerinti oktatás
5–6. évfolyama számára
Matematika
A speciális tanterv szerinti oktatás tartalmi elemeit a kerettantervekben foglaltakkal összhangban
valósítjuk meg.
Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő –
nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása során a
tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a
képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak,
jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése
során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye,
valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját.
A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi
szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót ösztönözni
kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges
problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és
szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és
problémaalkotó képessége.
A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak a
rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei.
Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló
ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző,
szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek
bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez,
ismeri ezek tulajdonságait.
Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek tanulásitanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának,
hasznosságának bemutatását.
Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket
helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza.
Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.
A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások
véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az új
fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni
adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást
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annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a
lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt.
A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkalmazása
mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a
digitális kompetenciákat együtt fejlesztik.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek
alkalmazására terjed ki.
A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó
megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk
kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont
egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való
alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását,
megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás
fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához
szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek
elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is.
A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan,
röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló
érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a
tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a
probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg,
grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának
készségrendszere.
A

digitális

kompetenciák:

A

matematika

tanulása

során

hangsúlyos

szerepet

kap

a

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális
kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk
és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának
kialakításához.
A

matematikai, gondolkodási

kompetenciák:

A

matematika

tanulása

során

a

tanuló

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló
előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra
támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton
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is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is
lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a
problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani
és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a
pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a
tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai
ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló
döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A
matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig
tanulni lehet.
A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és
hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget
vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját,
gondolkodásmódját.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika
olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai
felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített
környezethez fűződő viszonyát.
A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai
gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak
között.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok
felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a
különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek
megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző
kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja
döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás
szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás,
kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége).
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5–6. évfolyam
Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos,
tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő
tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata.
Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás
lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat
fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati
helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye.
Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok;
Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek;
Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges
törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek tizedes
törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény fogalmának
előkészítése;

Sorozatok;

Mérés

és

mértékegységek;

Síkbeli

alakzatok;

Transzformációk,

szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás . A témák egy része nemcsak az
aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben is,
az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott hétköznapi
és matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is.
A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online
felületek is támogatják.

Jelölések a helyi tantervben
A kerettantervek kétéves tananyagának, követelményeinek, az egyes témakörök óraszámának
évenkénti megbontását színekkel jelöltük:
 kék betűk jelzik a páratlan évfolyam tananyagát
 zöld betűk jelzik a páros évfolyam tananyagát
 félkövér betűvel jelöltük a továbbhaladáshoz szükséges minimum követelményeket
 a fekete betűkkel jelzett tananyag mindkét évfolyamon megjelenik, illetve
folyamatosan fejlesztendő terület
 dőlt betűvel jelöltük a helyi specialitásba beépített anyagot
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A matematika tantárgy órakerete:

Matematika
Éves órakeret

5. osztály
4,5 óra / hét
162 óra

6. osztály
4,5 óra / hét
162 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt óraszám
összesen
5. osztály

Halmazok
Matematikai logika, kombinatorika
Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
Alapműveletek természetes számokkal
Egész számok; alapműveletek egész számokkal
Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
Alapműveletek közönséges törtekkel
Alapműveletek tizedes törtekkel
Arányosság, százalékszámítás
Egyszerű szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Sorozatok
Mérés és mértékegységek
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűség-számítás
Összefoglalásra, ismétlésre, számonkérésre szánt órakeret

10
10
20
20
20
18
21
17
22
20
10
8
18
18
20
16
10
10
36

Heti óraszám:
Összes óraszám: 324
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6. osztály

4
4
8
14
11
14
9
8
4
10
5
4
10
10
6
12
6
5
18

6
6
12
6
9
4

4,5 óra
162

4,5 óra
162

12
9
18
10
5
4
8
8
14
4
4
5
18
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Témakör: Halmazok
ÓRASZÁM: 10 óra 4+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elemeket halmazba rendez több szempont alapján;
részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol;
véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét (metszetét),
egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben;
számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol.
ismeri a halmazmegadás lehetséges módjait
példákat tud adni a mindennapi életből és a számhalmazok területéről
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Halmazokba rendezés egy-két szempont szerint
Halmazábra készítése
Számhalmazok szemléltetése számegyenesen
Részhalmazok felismerése ábráról
Halmazok közös részének és egyesítésének megállapítása ábrázolás segítségével.
Érvelési technikák fejlesztése
FOGALMAK
halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, számegyenes

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Konkrét elemek válogatása adott tulajdonság/tulajdonságok szerint, például csoport tagjai közül a
szemüvegesek és a barna hajúak
Egy
konkrét
válogatás
(tárgyak,
logikai
készlet
elemei,
alakzatok,
szavak…)
szempontjának/szempontjainak felfedeztetése
Konkrét halmaz elemeiből 1, 2, … elemű részhalmazok képzése, például néhány természetes szám
közül 3-mal osztva 1 maradékot adó számok kiválasztása. Példák és ellenpéldák mutatása
részhalmazra
Konkrét elemek két tulajdonság szerinti válogatása során a mindkét tulajdonsággal rendelkező elemek
és a pontosan egy tulajdonsággal rendelkező elemek elhelyezése a halmazábrán A legalább egy
tulajdonsággal rendelkező elemek felsorolása
Játék logikai készlettel
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Témakör: Matematikai logika, kombinatorika
ÓRASZÁM: 10 óra 4+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
igaz és hamis állításokat fogalmaz meg;
tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan összeállít;
a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai meggyőzésére;
összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez szükséges
módszereket.
összetett matematikai tartalmú szövegek értelmez
nem csak a matematikából, hanem a mindennapi életből állítások igaz vagy hamis voltának elemzésére
képes
összetett hiányos állításokat képes igazzá vagy hamissá alakítani

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű állítások logikai értékének (igaz vagy hamis) megállapítása
Igaz és hamis állítások önálló megfogalmazása
Nyitott mondatok igazsághalmazának megtalálása próbálgatással
A matematikai logika egyszerű, a korosztály számára érthető szakkifejezéseinek ismerete és
használata
Egyszerű stratégiai, logikai és pénzügyi játékok, társasjátékok
Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba rendezése mindennapi életből vett példákkal
Néhány számkártyát tartalmazó készlet elemeiből adott feltételeknek megfelelő számok alkotása
Az összes eset előállítása során rendszerezési sémák használata: táblázat, ágrajz, szisztematikus
felsorolás
A tanulók legyenek képesek megfogalmazni tapasztalataik alapján a szabályszerűségekre vonatkozó
sejtéseiket.
FOGALMAK
„igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek,
összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
„Bírósági tárgyalás” játék: a vádlók hamis állításokat fogalmaznak meg például a páros számokról, a
védők csoportja pedig cáfolja azokat
„Füllentős” játék csoportban: a csoportok mondanak 3 állítást, egy hamis, kettő igaz; a többieknek ki
kell találni, melyik a hamis
Az igazsághalmaz elemeit is tartalmazó, néhány elemből álló halmaz elemeinek kipróbálása a nyitott
mondat igazzá tételére
„Rontó” játék: egy kiinduló halmaz elemeire igaz állítás megfogalmazása, ennek elrontása egy új
elemmel, majd új igaz állítás megfogalmazása és így tovább
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„Einstein-fejtörő” típusú játék: a szereplőkre vonatkozó állítások alapján személyek és tulajdonságok
párosítása
Konkrét tárgyakkal, készletek elemeivel, geometriai alkotásokkal az adott feltételeknek megfelelő
összes lehetőség kirakása és rendszerezése
Adott ágrajz alapján feladat készítése és „feladatküldés” csoportmunkában
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Témakör: Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
ÓRASZÁM: 20 óra 8+12
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok prímtényezős
felbontását 1000-es számkörben;
meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös többszörösét.
milliós számkörben magabiztosan számol játékpénzekkel, ismeri a környező országok valutáit;
milliárdos számkörben magabiztosan számol játékpénzekkel, ismer legalább 10 nemzetközi valutát;
ismer nem tízes alapú számrendszereket;
a természetes számok helyiértékének hatványalakját fel tudja írni;
A számok négyzetének, köbének értelmezésére képes;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén;
ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett számokat a
hétköznapi helyzetekben;
ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság
szabályait;
a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk szerint
csoportosítja.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Számok helyi értékes írásmódjának megértése különböző alapú számrendszerekben csoportosítást,
leltározást, helyiérték-táblázatba rögzítést tartalmazó feladatokon keresztül
Számok helyi értékes írásmódjának használata nagy számok esetében
Római számok írása, olvasása a következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, M
Osztók, többszörösök meghatározása; két szám közös osztóinak meghatározása; közös többszörösök
meghatározása
2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való oszthatósági szabályok ismerete és
alkalmazása
A természetes számok csoportosítása osztóik száma alapján és adott számmal való osztási maradékuk
szerint
A tanulók legyenek jártasak a hatványokkal kapcsolatos szaknyelvi kifejezések használatában.
FOGALMAK
helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, többszörös, közös többszörös
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Vásárlás „fabatkával”, például tízes számrendszerbeli számokkal árazott termékek vásárlása a virtuális
boltban 1, 3, 9, 27, … címletű játékpénz felhasználásával úgy, hogy minél kevesebb érmét
használjunk fel; leltárkészítés a felhasznált címletekről
Játék a „tökéletes pénztárgéppel” 10 000-nél nagyobb számokkal: a gép a tíz egyforma címletű pénzt
kiveszi, és a következő fiókba beletesz egy tízszer akkora címletűt, majd kiírja a fiók tartalmát.
Mit tettem a fiókba, és mit ír ki a gép?
Páros munkában arab számok átírása római számokra és viszont; memóriajáték
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„Bumm” játék a közös többszörösök meghatározásához: a tanulók hangosan számlálnak, például az
egyik csoport tagjai az 5 többszöröseinél tapsolnak, a másik csoport tagjai a 7 többszöröseinél
dobbantanak
Oszthatósági tulajdonságok megfigyelése 3, 4, 5, … oldalú hasábra felcsavart számegyenes
segítségével
„Osztó-fosztó” játék: az egyik játékos elvesz egy számkártyát, a másik elveheti ennek a számnak az
összes, még az asztalon lévő osztóját, ezután a második játékos választ egy számot és így tovább
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Témakör: Alapműveletek természetes számokkal
ÓRASZÁM: 20 óra 14+6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
írásban összead, kivon és szoroz;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti;
ismeri a bevétel és a kiadás fogalmát, magabiztosan alkalmazza családi költségvetési feladatok
elkészítésében
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A
hányadost megbecsüli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Számkörbővítés; fejben számolás százezres számkörben kerek ezresekkel; analógiák alkalmazása
Természetes számok összeadása, kivonása és szorzása írásban
Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű természetes számmal
Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű természetes számmal gyakorlati feladatok megoldása során; a
hányados becslése
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben,
írásban és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
A gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
Zárójeleket tartalmazó műveletsorok átalakítása, kiszámolása a természetes számok körében
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
Pénzügyi tudatosság fejlesztése
FOGALMAK
összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a
szorzat tényezői, felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság, osztandó, osztó, hányados,
maradék, zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Fejben számolás gyakorlása „intelligens puff” játékkal
Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz: a műveletekben szereplő számokhoz
számjegyek sorsolása dobókockával; a dobott értékek tetszőleges helyi értékre írhatók; az nyer,
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aki a legnagyobb, legkisebb vagy adott célszámhoz legközelebbi eredményt tudja kiszámolni a
felírt számaiból
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok elvégzése,
majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása. Adott
szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz szöveges feladat
írása
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos állításokat fogalmaz meg, a másik játékos dönt ennek
igazságáról; például: két liter tej belefér egy 1 dm élű kocka alakú edénybe; a játékot az a tanuló
nyeri, aki eltalálja az állítás igazságértékét
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Témakör: Egész számok; alapműveletek egész számokkal
ÓRASZÁM: 20 óra 11+9
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti;
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
ismeri a mindennapi élethelyzetek mennyiségeinek és a matematikai számhalmazoknak a kapcsolatát
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét;
ismeri az egész számokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Negatív számok a gyakorlatban: adósság, tengerszint alatti mélység, fagypont alatti hőmérséklet
Egész számok ismerete, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. Ellentett, abszolút érték
fogalmának ismerete és alkalmazása
Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján a számkörbővítés során
Alapműveletek elvégzése az egész számok körében (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása fejben,
írásban és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
A tanulók legyenek képesek a számításaik során különbséget tenni reális és irreális értékek között
FOGALMAK
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Vagyoni helyzet megállapítása játékpénzzel és adósságcédulákkal
Hőmérséklet-változás követése hőmérőmodellen
Számok szemléltetéséhez, összehasonlításához, sorba rendezéséhez „élő számegyenes” létrehozása: a
tanulók egy, a hátukra ragasztott számot képviselnek, és az értéküknek megfelelően foglalják el a
helyüket
Kukás játék: mindenki rajzol 5 négyzetet és egy kukát; számokat húznak például (–10)-től (+10)-ig
számkártyákból; a húzott számot mindenki beírja valamelyik négyzetbe úgy, hogy a négyzetekben
levő számok végül növekvő sorrendben legyenek; ha valaki nem tudja beírni a húzott számot,
akkor az a szám megy a kukába; az győz, aki leghamarabb kitölti minden négyzetét
Az előírt művelet szemléltetése játékpénzzel és adósságcédulákkal
Az előírt művelet szemléltetése a számegyenesen való lépegetéssel, például „Hol van a kisautó, ha …
?”
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Gazdálkodj okosan! játék rövidített formája kevés, kis címletű készpénzzel úgy, hogy a játékos
kénytelen legyen kölcsönt felvenni; szerencsekártya használata negatív szám kivonásának
modellezésére: a bank elengedi 2 Ft adósságodat; ha nincs adósságod, vegyél fel kölcsönt
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok elvégzése,
majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása
„Nem hiszem” páros játék előjeles mennyiségekkel
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Témakör: Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 14+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre.
valuta, deviza, árfolyam fogalmát mindennapi példákkal alátámasztva érti, feladatokban
magabiztosan alkalmazza
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat;
érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén;
megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek megfelelő törtszámok meghatározása
Törtek összehasonlítása, egyszerűsítés, bővítés
Különböző alakokban írt egyenlő törtek felismerése
Számok helyi értékes írása tizedes törtek esetén
Számok ábrázolása számegyenesen
Pénzügyi tudatosság fejlesztése
FOGALMAK
közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört,
tizedesvessző, helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kör (torta, pizza) és téglalap (tábla csokoládé) egyenlő részekre darabolása, adott törtnek megfelelő
rész színezése; színezett részhez törtszám megfeleltetése
Törtek szemléltetése papírhajtogatással, színes rúd modellel
Adott törtrészek ábrázolása tányérmodellel (2 különböző színű papírtányért egy sugár mentén
bevágva összecsúsztatunk; az egyik tányéron például 12 egyenlő részt jelző beosztások vannak)
Törtek összehasonlítása, például két egyenlő nagyságú és alakú téglalap közül az egyik 4, a másik 3
egyenlő részre osztása; az elsőben a 3 negyed, a másodikban a 2 harmad színezése
A
téglalapon
kívül
más
alakzatok
színezése,
modellek
alkalmazása
Egyenlő és különböző törtek előállítása, összehasonlítása: játék az makaó-jellegű kártyajáték
szabályai szerint a törtek, törtrészek különböző alakjaival
A helyiérték-táblázat bővítése; a „tökéletes pénztárgép” „apró” címletekkel való kiegészítése (euró,
eurócent)
Törtek szemléltetése és összehasonlítása párhuzamos számegyeneseken
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Témakör: Alapműveletek közönséges törtekkel
ÓRASZÁM: 21óra 9+12
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becslésével;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti.
Az ismeretek elmélyítése során többféle megoldás keresése
A tanulók a törtszámok körében végzett műveletek eljárási rendjét a valós élethez kapcsolható
modellalkotások segítségével sajátítják el.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
meghatározza konkrét számok reciprokát.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapműveletek értelmezése tárgyi tevékenységek, ábrázolások alapján
Reciprok fogalmának ismerete és alkalmazása
Alapműveletek elvégzése a közönséges törtek körében (közönséges tört szorzása, osztása természetes
számmal, közönséges törttel)
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Kapott eredmény ellenőrzése
Becslés és következtetési képességek fejlesztése.
A tanulók mennyiség érzetének fejlesztése a racionális számok körében
FOGALMAK
közös nevező, reciprok
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kör- és téglalapmodell, tányérmodell, színes rúd modell alkalmazása alapműveletek értelmezésére
„21-ezés” dominókkal: minden csoport kap egy kupac lefordított dominót; sorban húzunk,
bármikor megállhatunk; a húzott dominót tetszőlegesen fordíthatjuk, egyik oldala a tört
számlálója, másik a nevezője; a húzott és megfelelően fordított törteket összeadjuk; akinek az
összege 2-nél több, kiesik; az győz, aki legjobban megközelíti a 2-t
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok elvégzése,
majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott
szöveges
feladathoz
megfelelő
műveletsor
megalkotása
Adott műveletsorhoz szöveges feladat írása
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Témakör: Alapműveletek tizedes törtekkel
ÓRASZÁM: 17 óra 8+9
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében, eredményét összeveti előzetes becslésével;
írásban összead, kivon és szoroz;
ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben,
írásban és géppel számolás esetén is a racionális számok körében;
a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott eredményt ésszerűen kerekíti;
a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, feladatmegoldásához ennek
megfelelő tervet készít;
a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató számolási feladatokhoz és azok
ellenőrzéséhez számológépet használ.
valuta, deviza, árfolyam fogalmát mindennapi példákkal alátámasztva érti; számításos feladatokban
magabiztosan alkalmazza
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A
hányadost megbecsüli.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Tizedes törtek összeadása, kivonása és szorzása (természetes számmal, osztása pozitív egész számmal)
írásban
Tizedes törtek írásbeli osztása legfeljebb két tizedes jegyet tartalmazó számmal gyakorlati feladatok
megoldása során; a hányados becslése
Az alapműveletek tulajdonságainak (felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság) ismerete
és alkalmazása a gyakorlatban
A műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó szabályok ismerete és helyes alkalmazása írásban
és géppel számolás esetén
Egyszerű szöveges feladat matematikai tartalmának felismerése, és az annak megfelelő műveletsor
felírása
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Kapott eredmény ellenőrzése; észszerű kerekítés
A valóságot tükröző szituációk modellezése, a szituációkban meglévő mennyiségi viszonyok
matematika sémákba történő helyezése.
Pénzügyi tudatosság fejlesztése
FOGALMAK
kerekítés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az írásbeli műveletvégzés algoritmusának segítése a „tökéletes pénztárgép” működési elvével
„Számalkotó” játék írásbeli összeadáshoz, kivonáshoz
A tizedes törttel való osztás bemutatása és megtapasztalása mértékegység-átváltás segítségével
A műveleti sorrend és a zárójelezési szabályok alkalmazása csoportmunkában, például ugyanazokat a
számokat tartalmazó, csoportonként más-más zárójeles és zárójel nélküli műveletsorok elvégzése,
majd az egyes csoportok eredményeinek összehasonlítása
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Adott szöveges feladathoz többféle műveletsor megadása, ezek közül a megfelelő kiválasztása
Adott szöveges feladathoz megfelelő műveletsor megalkotása. Adott műveletsorhoz szöveges
feladat írása
„Nem hiszem” páros játék tizedes törtekkel
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Témakör: Arányosság, százalékszámítás
ÓRASZÁM: 22 óra 4+18
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját;
ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő százalékszámítási
feladatokat megold;
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén;
idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi értékes
gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint;
képes a mindennapok gyakorlatában alkalmazható, illetve nem alkalmazható arányossági
következtetések megfogalmazására
összetett százalékszámítási feladatok megoldására képes;
a tanulók legyenek képesek arra, hogy számításaik realitását kontrolálják;
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyenes arányosság felismerése hétköznapi helyzetekben
Az egyenesen arányos mennyiségek felismert tulajdonságainak alkalmazása konkrét gyakorlati
feladatok megoldásában
Az egyenes arányosság és a mérés kapcsolatának felismerése
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységeinek ismerete
Az ismert szabványmértékegységek átváltása helyi értékes gondolkodás alapján
Törtrészkiszámítási feladatok az egyenesen arányos mennyiségek kapcsolatainak alkalmazásával
Századrész és százalék elnevezések párhuzamos használata gyakorlati helyzetekben
Algoritmusokban való gondolkodási módok fejlesztése az arányossági feladatok megoldása kapcsán.
Arányérzékelés, érvelés, ismeretek együttes kezelése, becslési készség, következtetési képesség
fejlesztése
FOGALMAK
arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő szabványmértékegységei
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyenesen arányos mennyiségpárok keresése például vásárlás, parkettázás, mérés esetén
Hosszúság, űrtartalom, tömeg, idő mérése különböző alkalmi (például a ceruza hossza), objektív
(például színes rúd) és szabványmértékegységekkel
Annak megtapasztalása, hogy adott egységgel mérve a kisebb mennyiséghez kevesebb, a nagyobb
mennyiséghez több egység szükséges
A mérőszám változásának megfigyelése adott mennyiség különböző mértékegységekkel való
mérése esetén
Törtrész előállításának megmutatása konkrét modelleken, például a ⅔ rész kiszámításakor először 3
egyenlő részre osztás az ⅓ rész kiszámításához, majd 2-vel szorzás
Fogyasztási cikkek címkéin, reklámokban, társadalomismereti és természetismereti tanulmányokban
előforduló százalékos adatok értelmezése
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Témakör: Egyszerű szöveges feladatok
ÓRASZÁM: 20 óra 10+10
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold;
különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít;
matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatokat
következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold;
gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez.
képes írásbeli műveletvégzések során praktikus stratégiák kialakítására, szöveges faladatok
összefüggéseinek megfogalmazása során a megoldáshoz vezető algebrai összefüggések felírására
a megadott nyitott mondathoz többféle szöveget alkot
szöveges feladatok megoldása egyenlettel, induktív és deduktív következtetések, matematikai
modellalkotás
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megoldását ellenőrzi.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Matematikai tartalmú egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
Gazdasági területekről vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
A mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása különféle módszerekkel, például
szakaszos ábrázolással, visszafelé gondolkodással
A megoldás ellenőrzése
Gyakorlati problémákban előforduló mennyiségek becslése
Szöveges feladatok kapcsán a modellalkotás képességének fejlesztése.
Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szövegértelmező és szövegalkotó képesség fejlesztése
Elemző, problémamegoldó képesség fejlesztése
Szabályok értelmezése, szimbolizálás, problémaérzékenység fejlesztése.
FOGALMAK
becslés, ellenőrzés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− „Gondoltam egy számot” játék: a tanár néhány műveletből álló műveletsorral számoltatja a
gyerekeket az általuk gondolt számmal; a tanulók megmondják a kapott végeredményt, és a tanár
„kitalálja” a gondolt számot; a tanár többféle algoritmus után felajánlja a szerepcserét
− Törtrészek összehasonlítását tartalmazó szöveges feladatokban a törtrészek szemléltetése
szakaszokkal
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Témakör: A függvény fogalmának előkészítése
ÓRASZÁM: 10 óra 5+5
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre;
felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben;
felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját.
több feltétel egyidejű teljesülését ábrázolja számegyenesen;
képes az algebra nyelvén leírt összefüggéshez élet közeli szöveg alkotására;
az egyenes és a fordított arányosság, mint függvények értelmezési tartományának meghatározására
képes
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont
koordinátáit leolvassa.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések legalább egy lehetséges szabályának
megadása
A matematikából és a mindennapi életből vett megfeleltetések tulajdonságainak megfigyelése,
elemzése
Tájékozódás térképen, nézőtéren, sakktáblán és a koordináta-rendszerben
Egyenes arányosság grafikonjának felismerése
Fordított arányosság grafikonjának felismerése
Induktív-deduktív gondolkodás fejlesztése:
FOGALMAK
megfeleltetés, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, pont koordinátái, grafikon
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
A tanár által adott megfeleltetés szabályának felismerése
Páros munkában saját szabály alkotása és felismertetése a társsal
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése
Mozijegy, színházjegy adatainak értelmezése; saját útvonal berajzolása térképre; torpedó játék, kültéri
tájékozódási verseny
„Telefonos” játék párban vagy csoportban: az egyik játékos elkészít egy rajzot a koordinátarendszerben úgy, hogy más ne láthassa; ezután az ábra néhány pontjának koordinátáit közli a
többiekkel, ami alapján nekik is ugyanazt kell létrehozniuk
Egyenes arányosság gyakorlati feladatainak adataiból grafikon készítése
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Témakör: Sorozatok
ÓRASZÁM: 8 óra 4+4

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
sorozatokat adott szabály alapján folytat;
néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Sorozatok létrehozása számokból, jelekből, alakzatokból
Szabálykövetés ritmusban, rajzban, számolásban
Sorozatok adott szabály szerinti folytatása
Adott sorozat esetén legalább egy szabály felismerése és megfogalmazása
FOGALMAK
sorozat, számsorozat, szabály

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
− Számok, sorminták, díszítőelemek, kották, népi motívumok tanári bemutatása, tanulói saját munka
készítése
− Megkezdett
ritmusgyakorlat
megismétlése,
tovább
fűzése
Megkezdett
díszítő
motívum,
sorminta
folytatása
„Bumm” játék: számolási szabály követése, például a 7-tel osztható és a 7-est tartalmazó számokra
− A tanár által megkezdett sorozat minél több szabályának gyűjtése csoportmunkában
Páros
munkában
saját
szabály
alkotása
és
felismertetése
a
társsal
A párok szabályainak megbeszélése, érdekességek megfigyelése

184

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Témakör: Mérés és mértékegységek
ÓRASZÁM: 18 óra 10+8
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét;
ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom szabványmértékegységeit,
használja azokat mérések és számítások esetén;
(tanult négyszög alapú) egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel
megadja, (tanult négyszög alapú) egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével
kiszámolja; a képleteket megalapozó összefüggéseket érti.
konvex, konkáv szögtartományok értelmez
kördiagramok elkészítésére képes összetett százalékszámításos feladatokban kapott eredmények
modellezéseként
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint összehasonlítja,
méri, csoportosítja azokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Szögtartomány ismerete; összehasonlítás, csoportosítás; szögmérés
Terület, térfogat és űrtartalom mérése gyakorlati helyzetekben alkalmi és szabványegységekkel a
természetes és az épített környezetben
Téglalap, négyzet és háromszög kerületének, területének mérése a természetes és az épített
környezetben
Téglalap, négyzet kerületének, területének kiszámítása
Sokszögek területének meghatározása átdarabolással
Bizonyítási készség fejlesztése
Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának mérése a természetes és az épített
környezetben
Téglatest, kocka alakú tárgyak felszínének és térfogatának kiszámítása
Csonkított kocka és téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása
FOGALMAK
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,
felszín, térfogat és mértékegységei
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Szívószál-modellel szögtartományok kijelölése
Könyv, füzet, ajtó nyitásával létrehozott szögtartományok megfigyelése; szögmérő használata
Osztályterem adatainak becslése, mérése (hosszúság, szélesség, magasság, ablakok területe, a terem
alapterülete, berendezés össztérfogata, a teremben lévő levegő becsült térfogata...)
„Üreges testek” űrtartalmának becslése, mérése, összehasonlítása
Kavicsok térfogatának mérése a mérőhengerben lévő víz vízszintemelkedése alapján
Iskolaépület adatainak becslése, mérése (folyosók hossza, szélessége, alapterülete; lépcső
magassága; tornaterem hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata;
épület hossza, szélessége, alapterülete, becsült magassága, becsült térfogata…)
Közeli játszótér, park, tó, épület adatainak becslése, mérése
Papírból készült sokszögek átdarabolásának bemutatása, majd egyéni kipróbálás és a saját megoldások
összehasonlítása
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Téglatest, kocka alakú dobozok készítéséhez szükséges papír területének becslése, mérése, számolása
Téglatest, kocka alakú üreges test „feltöltése” egységkockákkal (becslés, mérés, számolás)
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Témakör: Síkbeli alakzatok
ÓRASZÁM: 18 óra 10+8
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv közti különbség,
átló fogalma;
ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, húrtrapéz,
négyzet;
ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a halmazábrájukat;
a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában;
ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között;
ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, háromszög-egyenlőtlenség.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint;
felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a geometriai alakzatok felfedezése
Síkbeli görbék közül a kör kiválasztása
Egyenes, félegyenes és szakasz megkülönböztetése
Síkbeli alakzatok közül a sokszögek kiválasztása
Háromszögek tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: belső szögek összege, háromszögegyenlőtlenség
Tengelyesen szimmetrikus háromszögek ismerete
Háromszögek csoportosítása szögeik és oldalaik szerint
Téglalap és négyzet tulajdonságainak ismerete, alkalmazása
Analizáló-és szintetizáló képességek fejlesztése
FOGALMAK
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és
szabályos háromszög; téglalap, négyzet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a lényegtelen
tulajdonságok kizárása)
Különböző készletekből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
Papír háromszög sarkainak levágása és egymás mellé helyezése
Szívószálból, hurkapálcából háromszög készítése (lehetséges és lehetetlen helyzetek)
Papír háromszögek hajtogatásával vagy síktükör alkalmazásával szimmetriatulajdonságok
megfigyelése
Háromszögeket tartalmazó készletből adott szempontoknak megfelelő elemek válogatása
Papír téglalap és négyzet tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása
Szabálytalan alakú papírból téglalap, négyzet hajtogatása
Tangram játék
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Témakör: Transzformációk, szerkesztések
ÓRASZÁM: 20 óra 6+14
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét;
geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek megfelelő ábrát;
ismeri a tengelyesen szimmetrikus háromszöget;
felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben;
ismer és használ dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van alkalmazási lehetőségeikkel.
Szimmetriatengelyek számának meghatározása páros illetve páratlan oldalszámú szabályos sokszögek
esetén.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;
felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat;
a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít;
ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és párhuzamos
egyeneseket szerkeszt, szöget másol.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Tapasztalatszerzés síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben
Egybevágó alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Tengelyes tükrözés ismerete és alkalmazása
Tengelyesen szimmetrikus alakzatok felismerése a természetes és az épített környezetben
Alakzatok tengelyes tükörképének megszerkesztése
Alapszerkesztések: szakaszfelező merőleges, merőleges és párhuzamos egyenesek rajzolása
szerkesztése; szögfelezés, szögmásolás
Szerkesztéshez terv, előzetes ábra készítése
Néhány adott feltételnek megfelelő ábra pontos szerkesztése
Megfigyelőképesség fejlesztése:
képi megjelenítésű problémák megoldása vizuális tapasztalatok alapján történő megfigyelések
általánosítása.
FOGALMAK
szimmetriatengely, tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, szakaszfelező merőleges,
szögfelező félegyenes
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az osztályterem bútorainak mozgatása, tologatása, forgatása; saját eszközök mozgatása a padon
Ábrák másolása másolópapír (például: sütőpapír) segítségével; a másolat mozgatása
Szimmetrikus alkotások előállítása például tükör, hajtogatás, digitális eszköz segítségével
Osztályterem, iskola, közeli játszótér, park, tó, épület egybevágó részeinek keresése, tengelyesen
szimmetrikus alakzatok kiválasztása
Tengelyes tükrözésen alapuló szerkesztések elvégzése saját eszközökkel (körző, egyélű vonalzó)
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Témakör: Térgeometria
ÓRASZÁM: 16 óra 12+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla hálóját elkészíti (elvonatkoztatás nélkül szemléltetéssel);
testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján;
ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, száma,
egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló;
ismeri a gömb tulajdonságait;
a kocka, a téglatest, a hasáb, a gúla, a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Környezetünk tárgyaiban a geometriai testek felfedezése
Téglatest, kocka tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: határoló lapok típusa, száma, egymáshoz
viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló
Testek közül gömb kiválasztása
Építmények készítése képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján
Adott tulajdonságú ponthalmazok keresése térbe. Analógiák keresése síkban –térben.
Testekről, építményekről nézeti rajzok, alaprajzok, hálók készítése
Matematikatörténet: Bolyai János, Bolyai Farkas
FOGALMAK
test, kocka, téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Osztályterem, iskola, iskola környékének megfigyelése geometriai szempontból (a testek kiválasztása)
Téglatest- és kockamodell tulajdonságainak gyűjtése páros munkában, a párok megoldásainak
összehasonlítása; a tapasztalatok irányított összegzése
Készletből adott szempontnak megfelelő elemek válogatása
Építés dobozokból, színes rudakból, kis kockákból (kockacukor) feltételek alapján; lapok, élek,
csúcsok, nézetek, hálók megfigyelése
Egyéni munkában építmények, rajzok, hálók készítése; az alkotások összehasonlítása, megbeszélése,
kiállítása az osztályteremben
Zsinóros térgeometriai modellek használata
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Témakör: Leíró statisztika
ÓRASZÁM: 10 óra 6+4
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és az ábrát
elkészíti;
adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is;
különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak;
megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy digitális
forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg;
konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a középső
adatot (medián), és ezeket összehasonlítja.
egyszerűbb pénzügyi statisztikákat értelmez, véleményt alkot
kördiagramokat készít %-os kimutatásokból
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Adatokat, táblázatokat és diagramokat tartalmazó források felkutatása (például háztartás, sport,
egészséges életmód, gazdálkodás)
A táblázatok adatainak értelmezése és ábrázolása (oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram,
pontdiagram) kisméretű mintán
A hétköznapi életből gyűjtött adatok táblázatba rendezése, ábrázolása hagyományos és digitális
eszközökkel kisméretű minta esetén
Azonos adathalmazon alapuló kördiagram és oszlopdiagram összehasonlítása becslés alapján
kisméretű minta esetén
Táblázatból adatgyűjtés adott szempont szerint
Átlag fogalmának ismerete, alkalmazása
FOGALMAK
adat, diagram, átlag
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Projektmunka, például iskolai büfével vagy szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos felmérés
készítése (gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok bemutatása, megbeszélése, értelmezése, ábrázolása)
Megadott vagy a tanulók által gyűjtött adatok ábrázolása és elemzése csoportmunkában
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Témakör: Valószínűség-számítás
ÓRASZÁM: 10 óra 5+5
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és
ábrázolja digitálisan is;
valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ;
ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos”
és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű valószínűségi játékok és kísérletek
Valószínűségi játékok és kísérletek adatainak tervszerű gyűjtése
A „biztos”, a „lehetséges, de nem biztos” és a „lehetetlen” események felismerése
Intuitív gondolkodási képesség fejlesztése.
Kommunikációs készség fejlesztése:
Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikációs fordulatok fejlesztése
FOGALMAK
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” esemény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Játék dobókockákkal, dobótestekkel, pénzérmékkel, szerencsekerékkel, zsákba helyezett színes
golyókkal
Játék eseménykártyákkal a „biztos”, „lehetséges, de nem biztos”, „lehetetlen” események
megkülönböztetésére,
események
gyakoriságának
megfigyelésére
csoportmunkában:
valószínűségi kísérlethez (például 3 korongot feldobunk) tartozó eseményeket írunk kártyákra
(például mindhárom kék; több a kék, mint a piros; nincs piros; van kék; van két egyforma szín;
egyik színből sincs legalább kettő); kiosztjuk a kártyákat, elvégezzük a kísérletet, majd mindenki
rátesz egy zsetont arra a kártyájára, amelyikre írt esemény bekövetkezett; a kísérletek végén
elemzés: melyik a jó kártya, melyik rossz, melyiket választanád
Tippelős játék eseménykártyákkal: minden kártyára mindenki odaírja a tippjét, hogy 20 kísérletből
szerinte hányszor következik be; ellenőrizzük a kísérletek elvégzésével
Bökős játék csoportban: minden körben a 100-as tábláról véletlenszerűen választunk egy számot
(bökünk vagy papírgalacsint dobunk a táblára); a játék elején mindenkinek van 5 korongja;
körönként a szám választása előtt minden játékos egy-egy koronggal tippel, például kékre fordítja,
ha a szám 7-tel osztható, pirosra, ha nem; ha nem találta el, elvesztette a korongját, ha talált, akkor
nem; az veszít, akinek hamarabb elfogynak a korongjai
10 korongot feldobunk; a számegyenesen a 0-ból indulva annyit lépünk pozitív irányba, ahány pirosat
dobtunk, majd innen annyit negatív irányba, ahány kéket; tippeld meg, hova jutsz; válassz 4
számkártyát, nyersz, ha ezek valamelyikére jutsz
„Nem hiszem” páros játék: egyik játékos események bekövetkezésének esélyeiről fogalmaz meg
állítást (például lehetséges, de nem biztos, hogy két dobókockával dobva a dobott számok összege
13), a másik játékos dönt ennek igazságáról; a játékot az a tanuló nyeri, aki igazat állít
„Szavazós” játék: a tanár vagy egy tanuló állítást fogalmaz meg egy kísérlet kimenetelére (például két
dobókockával a dobott számok szorzata 40); az osztály szavaz a „biztos”, a „lehetséges, de nem
biztos” és a „lehetetlen” döntések valamelyikére.
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Történelem
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány,
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel,
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. Mindezeket Magyarország és a
magyar nemzet történetének középpontba állításával kívánjuk elérni.
A tantervi szabályozás irányítóelvének megfelelően, a helyi tanterv a magyar történelmet
általában kontinuitásában, az európai, illetve egyetemes történelmet sziget szerűen tárgyalja.
A kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat
be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek
alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve
tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a
magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és
folyamatokat, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és
ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése.
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű
tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához,
illetve elvégzéséhez különféle módszereket választunk. A történelmi információk keresése és
feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek
közvetítő hatásuk révén általában fejlesztjük a tanulási kompetenciákat. A történelmi
értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül fejlődik a tanulóban a
lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás
során elengedhetetlenül fontos képessége.
A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül,
más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek
megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai
történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó
tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre.
Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés
fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról
beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális
kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és
eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle
kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást.
Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus,
felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségeit
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fejlesztjük, ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is,
aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi
forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok
megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a
korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális
kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek
kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források
feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget,
következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a
történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az
elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált
történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik
események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint
bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok
mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi
életutak és cselekedetek megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető
modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul,
hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a
válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás,
segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az
emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket
árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs
szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti.
A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális
örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok
technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése
során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja
azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti
témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a
társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár,
ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi
korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját
életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is.
A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó
Témákat, a konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz
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kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat,
személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul
elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a tantervben. A táblázat
utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az előírt
tanulási eredmények.
5-8. évfolyam
Az általános iskolai történelemtanítás és –tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a
magyar és egyetemes történelem legalapvetőbb történeteivel, tényeivel, jelenségeivel,
eseményeivel és szereplőivel. A magyar történelem eseményeiről és hőseiről kialakított kép, a
büszkeségre okot adó történelmi cselekedetek, eredmények és emberi teljesítmények
megismerése megalapozza a hazaszeretet érzését.
A tantárgy tanulása során bővülő ismeretei és a különböző tevékenységek által alakuljanak ki
a tanulóban a történelemről és társadalmi kérdésekről való tájékozódás és gondolkodás
legalapvetőbb kompetenciái, amelyek segítik, hogy megértse a múlt és jelen társadalmi,
politikai, gazdasági és kulturális jelenségeit. Az általános iskolai történelemtanulás
megalapozza a tanulóban az aktív állampolgári léthez szükséges kompetenciákat.
Az általános iskolai történelemtanításnak egyszerre célja és feltétele a tanuló kíváncsiságának
és tudásvágyának felkeltése és ébren tartása a történelem, illetve a közéleti kérdések iránt. Az
egyes témák, tanítási módszerek és tanulói tevékenységek kiválasztása során mindig szem
előtt tartjuk a tanulás élményszerűségének követelményét. A tanuló képzeletét, fantáziáját és
érzelmeit megragadó témák, történetek és tevékenységek révén válhat eredményessé a
történelem tanulása. A különböző korok életmódját tárgyaló témakörök és a történelmi
portrék jó alkalmat adnak a szemléletes és élményszerű megjelenítésre (pl. képek, filmek,
modellek, zenék, hangdokumentumok), a tanuló életéhez, érdeklődéséhez köthető témák
tárgyalására, valamint érdekes, megrázó vagy éppen tréfás, de mindenképpen elgondolkodtató
történetek elbeszélésére, illetve megjelenítésére.
A történelemtanulás ugyan az ötödik évfolyamon kezdődik, de iskolai előzményekre is
támaszkodik; az 1–4. évfolyamon elsajátított kompetenciákra éppúgy, mint az alsó tagozat
történelmi tárgyú olvasmányaira, illetve a tanulónak a nemzeti ünnepek iskolai megünneplése
és az emléknapok nyomán keletkező tudására.

194

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

5–6. évfolyam
Az általános iskola 5–6. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi múlt
megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás megteremtése és
a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a történelemtanuláshoz
szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek kialakítása. A tanuló egyfelől
megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor történelmének néhány jellemző
vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb fordulópontjaival, hőseivel és
szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni kezdi a kulcsfogalmakat,
gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és -feldolgozás;
tájékozódás időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. –, amelyek
megalapozzák történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi gondolkodásának
kialakulását.
Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, szokások
képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy jelentős
részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. Előbbiek a
régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép mikrovilágán,
illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. További fontos alapelv a jelenségalapú
megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes települések/népek
életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az újkor világával. A
portré típusú témaköröka magyar történelem néhány kiemelkedő személyiségének, hősének
életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, miközben megismertetik a
tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal.
Az általános iskolában a történettanításon alapuló történelemtanítás, vagyis a történetmesélés,
a szemléletesség és a tevékenységközpontú megközelítés a témák kiválasztásának, illetve
feldolgozásának egyaránt fontos vezérelve. Az egyes korszakok életmódját bemutató
témakörök, témák, a kiemelkedő személyiségeket bemutató portrék eredményes
bemutatásához a tanuló képzeletét megragadó történeteken, a személyes életéhez kapcsolódó
élményeken keresztül vezet a sikeres történelemtanítás útja. Ugyanakkor a történetek
feldolgozásán keresztül fejlődik a tanulónak a történelemtanuláshoz elengedhetetlen narratív
kompetenciája is.
FEJLESZTÉSI

TERÜLETEKHEZ
KÖVETELMÉNYEK)

KAPCSOLÓDÓ

TANULÁSI

EREDMÉNYEK

(ÁLTALÁNOS

TÖRTÉNELMI ISMERETEK
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:




ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz kapcsolódó
legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket;
be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait és az
egyes történelmi korszakokban élt emberek életét befolyásoló tényezőket;
tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, ismeri a
legfontosabb tanításait és hatását az európai civilizációra és Magyarországra;
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ismeri a középkori és újkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket,
illetve szerepüket a magyar nemzet történetében;
fel tudja idézni a középkori és újkori magyar történelem legfontosabb eseményeit,
jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait a honfoglalástól napjainkig;
képes felidézi a magyar nemzet honvédő és szabadságharcait, példákat hoz a
hazaszeretet, önfeláldozás és hősiesség megnyilvánulásaira;
tisztában van a középkor és újkor világképének fő vonásaival;
ismeri és be tudja mutatni a 19. századi modernizáció gazdasági társadalmi és
kulturális hatásait Magyarországon és a világban;
ismeri a különböző korok hadviselési szokásait, jellemzőit;
példákat tud felhozni arra, hogy a történelem során miként járultak hozzá a magyarok
Európa és a világ kulturális, tudományos és politikai fejlődéséhez;
ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit a
középkorban és újkorban, példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió
népeinek kapcsolatára és együttműködésére;
valós képet alkotva képes elhelyezni Magyarországot a középkori és újkori európai
történelmi folyamatokban.

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:














képes ismereteket szerezni személyes beszélgetésekből, olvasott és hallott, valamint a
különböző médiumok által felkínált szöveges és képi anyagokból;
kiemel lényeges információkat (kulcsszavakat) elbeszélő vagy leíró szövegekből,
illetve rövidebb magyarázó szövegekből, és az ezek alapján megfogalmazott
kérdésekre egyszerű válaszokat képes adni;
megadott szempontok alapján, tanári útmutatás segítségével történelmi információkat
gyűjt különböző médiumokból és forrásokból (könyvek, atlaszok, kronológiák,
könyvtárak, múzeumok anyagai, filmek; nyomtatott és digitális, vizuális források);
képes magatartásformák megfigyelésére és jellemzésére;
megadott szempontok alapján rendszerezi a történelmi információkat;
felismeri, hogy melyik szöveg, kép, egyszerű ábra kapcsolódik az adott történelmi
témához;
képen, egyszerű ábrán ábrázolt folyamatot, jelenséget saját szavaival le tud írni;
képes különbséget tenni források között típus és kontextus alapján;
össze tudja vetni a forrásokban található információkat az ismereteivel;
meg tudja vizsgálni, hogy a történet szerzője résztvevője vagy kortársa volt-e az
eseményeknek;
egyszerű következtetéseket von le, és véleményt tud alkotni.

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:





ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten
fontos esemény és jelenség időpontját;
használja az idő tagolására szolgáló kifejezéseket, történelmi eseményre, jelenségre,
korszakra való utalással végez időmeghatározást;
időrendbe tud állítani történelmi eseményeket, képes az idő ábrázolására pl. időszalag
segítségével;
a tanult történelmi eseményeket, jelenségeket, személyeket, képeket hozzá tudja
rendelni egy adott történelmi korhoz, régióhoz, államhoz;
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használ különböző történelmi térképeket a fontosabb történelmi események
helyszíneinek azonosítására, egyszerű jelenségek leolvasására, vaktérképen való
elhelyezésére;
egyszerű alaprajzokat, modelleket, térképvázlatokat (pl. települések, épületek, csaták)
tervez és készít.

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:













önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket
bemutatni, saját véleményt megfogalmazni;
össze tudja foglalni saját szavaival hosszabb elbeszélő vagy leíró szövegek tartalmát;
az általa gyűjtött történelmi adatokból, szövegekből rövid tartalmi ismertetőt tud
készíteni;
képes önálló kérdések megfogalmazására a tárgyalt történelmi témával, eseményekkel
kapcsolatban;
képes rövid fogalmazások készítésére egy-egy történetről, történelmi témáról;
különböző történelmi korszakok, történelmi kérdések tárgyalása során alkalmazza az
értelmező és tartalmi kulcsfogalmakat, továbbá használja a témához kapcsolódó
történelmi fogalmakat;
tud egyszerű vizuális rendezőket kiegészíteni hagyományos vagy digitális módon
(táblázatok, ábrák, tablók, rajzok, vázlatok) egy történelmi témáról;
egyszerű történelmi témáról tanári útmutatás segítségével kiselőadást állít össze és
mutat be;
egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait alátámasztja;
meghallgatja mások véleményét, érveit;
tanári segítséggel dramatikusan, szerepjáték formájában tud megjeleníteni történelmi
eseményeket, jelenségeket, személyiségeket.

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS
A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:











adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között;
képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző emberi
magatartásformákat és élethelyzeteket;
a történelmi eseményekkel és személyekkel kapcsolatban önálló kérdéseket fogalmaz
meg;
feltételezéseket fogalmaz meg történelmi személyek cselekedeteinek mozgatórugóiról,
és alátámasztja azokat;
a történelmi szereplők megnyilvánulásainak szándékot tulajdonít;
önálló véleményt képes megfogalmazni történelmi szereplőkről, eseményekről;
felismeri a különböző korokra és régiókra jellemző tárgyakat, alkotásokat,
életmódokat, szokásokat, változásokat, képes azokat összehasonlítani egymással,
illetve a mai korral;
példákat hoz a történelmi jelenségekre;
felismeri, hogy az emberi cselekedet és annak következménye között szoros kapcsolat
van.
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A tanuló az 5–6. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja:
Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás, ok és következmény, változás és
folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi jelentőség.
Tartalmi kulcsfogalmak:
 politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, monarchia, köztársaság,
egyeduralom, demokrácia, önkormányzat, jog, törvény, birodalom;
 társadalmi: társadalom, társadalmi csoport, nemzet, népcsoport, életmód;
 gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás,
árutermelés, falu, város;
 eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép.
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Az 5–6. évfolyamon a történelem tantárgy óraszáma: 144 óra.
Évente két mélységelvű téma feldolgozására: 17 óra

A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör

Óraszám

Évente 2
mélységelvű téma
feldolgozásának
órafelosztása
(70%-a magyar
történelmi témájú)

5. évfolyam
Személyes történelem
Fejezetek az ókor történetéből
A kereszténység
A középkor világai
Képek és portrék az Árpád-kor
történetéből
Szabadon felhasználható az
aktualitásnak megfelelően
összesen:
5. évfolyam összesen:

7
13
5
13

3

20

7

4
62

10
72

6. évfolyam
Képek és portrék a középkori magyar
állam virágkorából
Új látóhatárok
Portrék és történetek Magyarország
kora újkori történetéből
Élet a kora újkori Magyarországon
Forradalmak kora
A magyar nemzeti ébredés és
polgárosodás kora
Szabadon felhasználható az
aktualitásnak megfelelően
összesen:
6. évfolyam összesen:
Összes óraszám 5-6. évfolyamon:
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10

3

11
14
6
5
15

4

4
65

7
72
144
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TÉMAKÖR: Személyes történelem
ÓRASZÁM:7 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Körülöttem 
a történelem





Címer,
zászló,
pecsét, az
idő mérése








Családi fotóalbum és
személyes tárgyak.
Személyes
történetek
dokumentálása,
elbeszélése.
Egy nap
dokumentálása.
Kódexkészítés
(valamely magyar kódex
mintájára pl. Képes
krónika).
Címerek és zászlók
alkotóelemei saját
település és
Magyarország címere és
zászlaja példáján.
A hitelesítés
eszköze, a pecsét (pl. az
Aranybulla pecsétje).
Személyes címer-,
zászló- és pecsétkészítés.
Az időszámítás.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: kódex.

Fejlesztési feladatok


Kronológia: Kr. e. és
Kr. u., évszázad,
őskor, ókor, középkor, 
újkor,
jelenkor/modern kor.
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Egyszerű,
személyes
történetek
elmesélése.
Családi fotók,
tárgyak, történetek
gyűjtése és
rendszerezése.
Címer, zászló,
pecsét készítése
önállóan vagy
társakkal.
Információk
gyűjtése képi és
tárgyi forrásokból
megadott
szempontok
szerint.
A történelmi
idő ábrázolása
vizuális
eszközökkel.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

TÉMAKÖR: Fejezetek az ókor történetéből
ÓRASZÁM:13 óra + 3 óra mélységelvű feldolgozásra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Az ókori
Egyiptom
világa

Altémák





Az ókori
Hellász
öröksége






Az ókori
Róma
öröksége







A görögrómai
hadviselés







Képek a 
népvándorlás
korából 


Földművelés a
Nílus mentén.
Hitvilág és
halottkultusz a
piramisok és a
Királyok Völgye
példáján: Memphis és
Théba.
A legjelentősebb
találmány: az írás.
Mindennapok egy
görög városban:
Athén és lakói.
Görög istenek, az
olümpiai játékok.
Az athéni és
spártai nevelés.
Róma alapítása a
mondákban.
Egy római polgár
mindennapjai.
A
gladiátorviadalok és a
kocsiversenyek.
Római emlékek
Pannóniában.
Görög hadviselés
a marathóni csata
példáján.
Nagy Sándor
hadserege és hódításai.
Az ókor „tankjai”:
Hannibál elefántjai.
Caesar légiói.
A Római
Birodalom szétesése.
A Hun
Birodalom.
Attila és
hadjáratai: az ókor
egyik legnagyobb
csatája (a catalaunumi
csata).

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak:
öntözéses
földművelés, fáraó,
piramis, hieroglifa,
múmia, szarkofág,
szfinx, városállam,
jósda, mítosz,
többistenhit,
olümpiai játékok,
demokrácia, monda,
provincia, rabszolga,
gladiátor,
amfiteátrum,
császár, császárság,
zsoldos, falanx,
légió, hun, barbár,
népvándorlás,.
Személyek:
Kheopsz, Zeusz,
Pallasz Athéné,
Nagy Sándor,
Romulus, Dáriusz,
Leonidasz,
Hannibál, Julius
Caesar, Augustus,
Attila.
Kronológia: Kr. e.
776 az első
feljegyzett olümpiai
játékok, Kr. e. 753
Róma alapítása a
hagyomány szerint,
Kr. e 395. a Római
Birodalom
kettészakadása, Kr.
e. 490 a marathóni
csata, Kr. u. 476 a
Nyugatrómai
Birodalom bukása.
Topográfia:
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Fejlesztési feladatok


















Az ókori egyiptomi,
görög és római életmód
főbb vonásainak
felidézése.
Információk
gyűjtése az ókori és a
modern olimpiai
játékokról, és
összehasonlításuk.
Az ókori hadviselés
legalapvetőbb
jellemzőinek
bemutatása.
Görög hoplita
felismerése,
fegyverzetének
azonosítása képen,
rekonstrukciós ábrán.
A tanult háborúk
okainak és
következményeinek
bemutatása; illetve a
tanult hősökhöz
kapcsolódó történetek
felidézése.
Mai magyar
településnevek
azonosítása az ókori
Pannónia térképén.
A Hun Birodalom
földrajzi kiterjedésének
nyomon követése a
térképen.
A nomád életmód,
gazdálkodás és
hadviselés alapvető
jellegzetességeinek
felidézése.
Történelmi
mozgások (pl.
hadmozdulatok,
hadjáratok,
népmozgások) nyomon
követése történelmi

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
Egyiptom, Nílus,
Balkán-félsziget,
Égei-tenger, Athén,
Hellasz, Olümpia,
Spárta, Itália, Róma,
Pannónia,
Aquincum,
Marathón, Karthágó,
Szicília,
Konstantinápoly,
Római Birodalom.
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térképen.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

TÉMAKÖR: A kereszténység
ÓRASZÁM:5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Az Ószövetség 
népe


Jézus élete, 
tanításai és a
kereszténység 





Az
Ószövetség/Héber
Biblia: Ábrahám és
Mózes.
Az önálló zsidó
állam alapítói: Dávid és
Salamon története.
Történetek az
Újszövetségből.
A kereszténység
főbb tanításai.
A kereszténység
elterjedése.
A keresztény
hitélet színterei és
szertartásai.
A kereszténység
jelképei.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési feladatok

Fogalmak: egyistenhit, 
Biblia,
Ószövetség/Héber
Biblia, Újszövetség,
zsidó vallás, keresztény 
vallás, keresztség és
úrvacsora.

Személyek: Mózes,
Dávid, Salamon, Jézus,
Mária, József, Szent
Péter és Szent Pál
apostolok.


Topográfia:Jeruzsálem,
Betlehem.
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Jézus élete
legfontosabb
eseményeinek
bemutatása.
Jézus
erkölcsi
tanításainak
értelmezése.
A
kereszténység fő
jellemzőinek és
elterjedésének
bemutatása.
A Héber
Biblia máig ható
innovációi:
egyistenhit,
tízparancsolat,
heti pihenőnap

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

TÉMAKÖR: A középkor világai
ÓRASZÁM:13 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Élet a várban – 
egy magyar vár
és uradalom 
bemutatásával


Élet a

kolostorban –
egy magyar 
kolostor




Élet a

középkori 
városban – egy 
magyar város
bemutatásával


A keresztes
lovagok
világa






Királyok és
nemesek
Várépítészet – híres
magyar középkori várak.
Egy uradalom
működése, a falvak
világa (a jobbágyok
élete).
A középkori
egyházszervezet.
A szerzetesség és a
kolostor.
Román és gótikus
templomépítészet – híres
magyar középkori
egyházi emlékek.
Oktatás a
középkorban.
A céhek.
A városi polgárok.
Városépítészet –
híres magyar középkori
városok.
Könyvnyomtatás és
reneszánsz.
Az iszlám–arab
kihívás.
A nehézlovas
harcmodor.
Keresztesek a
Szentföldön.
A lovagi életforma
és kultúra.

Fogalmak és
adatok/Lexikák

Fejlesztési feladatok
A középkori és a
mai életforma néhány
jellegzetességének
összehasonlítása.
A középkori
kultúra főbb
vonásainak felidézése.
Az egyes
középkori társadalmi
rétegek életformája
közti eltérések
összehasonlítása.
A középkori város
és a falu
összehasonlítása
megadott szempontok
alapján (pl. jellegzetes
foglalkozások,
életmód).

A középkori
hadviselés
legalapvetőbb
jellemzőinek
bemutatása.

A középkori
páncélos lovag
felismerése,
fegyverzetének
azonosítása képen,
rekonstrukciós ábrán.

Fogalmak:

földesúr, lovag,
nemes,
uradalom,
jobbágy, robot,

pápa, szerzetes,
bencés rend,
pálos rend,

kolostor,
katolikus, román
stílus, gótikus
stílus,
polgár,céh,iszlám 
vallás.
Személyek: Szent
Benedek,
Gutenberg,
Mohamed.
Topográfia:
Visegrád,
Pannonhalma,
Szentföld,
Anglia,
Franciaország.
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TÉMAKÖR: Képek és portrék az Árpád-kor történetéből
ÓRASZÁM:20 + 7 óra mélységelvű feldolgozásra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Történetek a 
magyarok
eredetéről


Honfoglalás 
és
kalandozások




Szent István 
és a magyar
állam




Árpád-házi 
királyportrék







Árpád-kori



A hun-magyar
eredettörténet a
krónikákban:
Hunor, Magor;
Csaba királyfi.
Az Árpád-ház
eredettörténete:
Emese álma,
vérszerződés.
Álmos és
Árpád alakja a
krónikákban.
A
honfoglalás:
Etelközből a
Kárpátmedencébe.
Történetek a
kalandozó
magyarokról.
Géza és István
alakja a
krónikákban.
István harca
Koppánnyal és a
koronázás.
Államalapítás:
egyházszervezés,
vármegyék és
törvények.
Szent László,
a lovagkirály.
Könyves
Kálmán, a művelt
király.
III. Béla, a
nagyhatalmú
király.
II. András és
az Aranybulla
IV. Béla és a
tatárjárás.
Szent Gellért.

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: hunok, finnugor,
törzsszervezet, törzs,
nomád, jurta, nemez,
vérszerződés,
fejedelem,kalandozó
hadjárat, életfa/világfa,
honfoglalás, székelyek,
kalandozások, törvény,
vármegye,adó,dézsma/tized,
ispán, Szent Korona,bulla,
adómenetesség,
tatárok/mongolok, kunok,
legenda.
Személyek: Álmos, Árpád,
Géza, Koppány, I. (Szent)
István,I.András, I. (Szent)
László, Könyves Kálmán,
III. Béla, Anonymus, IV.
Béla,Julianus, Dzsingisz
kán, Batu kán, Szent
Gellért, Szent Erzsébet,
Szent Margit.

Fejlesztési feladatok








Kronológia: 895-900 a
honfoglalás, 907 a pozsonyi
csata, 997/1000–1038
István uralkodása, 1222 az
Aranybulla kiadása, 1241–
1242 a tatárjárás,1241 a
muhi csata, 1301 az Árpádház kihalása.



Topográfia: Ural, Etelköz,
Kárpátok, Vereckeihágó,Kárpát-medence,
Esztergom, Buda,
Székesfehérvár, Vértes,
Pozsony, Horvátország,
Muhi,Kerlés/Cserhalom
hegy, Visegrád, Német-
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A mondák és a
valóság közötti
kapcsolatok és
ellentmondások
felismerése.
A tanult
mondai történetek
felidézése, a
mondai hősök
szándékainak
azonosítása.
Mondai
szereplők
felismerése képek,
művészeti
alkotások alapján.
Rekonstrukciós
rajzok, ábrák
elemzése és/vagy
készítése a
honfoglaló
magyarok
viseletéről,
lakóhelyéről,
fegyverzetéről.
Történetek
felidézése az
Árpád-kori magyar
történelemből.
A tanult
történelmi
személyek
jelentőségének
felismerése.
A tanult
uralkodók
elhelyezése az
időszalagon.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
szentek




Árpád-kori
győztes
harcok és
csaták




Magyarország 
koronázási 
jelvényei

Szent
Erzsébet.
Szent Margit.
A pozsonyi
csata.
Német
támadások
nyugatról:
felperzselt föld és
a vértesi csata.
Nomád támadások
keletről: a kerlési
csata.
Szent Korona.
Palást, jogar,
országalma, kard.

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

római Császárság.
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6. ÉVFOLYAM
TÉMAKÖR: Képek és portrék a középkori magyar állam virágkorából
ÓRASZÁM:10 óra+ 3 óra mélységelvű feldolgozásra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Magyar
királyportrék
a 14–15.
századból

Altémák




Hunyadi
János, a
törökverő





Hunyadi
Mátyás, a
reneszánsz
uralkodó






Károly és az
aranyforint.
Nagy Lajos, a
hódító.
Luxemburgi
Zsigmond, a
császár.
Hunyadi
János, a
sokoldalú
hadvezér.
A
nándorfehérvári
diadal.
Mondák és
történetek Mátyás
királyról.
A fekete
sereg.
Mátyás
reneszánsz
udvara.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fogalmak: kiskirály,
aranyforint, banderiális
hadsereg, bányabér, vám,
kapuadó, ősiség, kilenced,
úriszék, pallosjog,
kormányzó, pestis, hadiadó,
kancellária, corvina,
végvár,szekérvár, zsoldos.
Személyek:Csák Máré, I.
(Anjou) Károly, I. (Nagy)
Lajos, Luxemburgi
Zsigmond, Hunyadi János, I.
(Hunyadi) Mátyás, Bonfini,
Janus Pannonius.
Kronológia: 1335 a visegrádi
királytalálkozó, 1351
I.(Nagy) lajos törvényei,
1456 a nándorfehérvári
diadal, 1458–1490 Mátyás
uralkodása.
Topográfia: Lengyelország,
Oszmán Birodalom,
Csehország, Balkán-hegység,
Nándorfehérvár.
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Fejlesztési feladatok






A mondák és
a valóság közötti
kapcsolatok és
ellentmondások
felismerése.
Tematikus
térkép
értelmezése
és/vagy
térképvázlat
készítése Nagy
Lajos
hódításairól/Hun
yadi János
hadjáratairól.
A tanult
történelmi
személyek
jelentőségének
felismerése.
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TÉMAKÖR: Új látóhatárok
ÓRASZÁM:11 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

A földrajzi 
felfedezések




Korai

kapitalizmus





A vallási
megújulás









Az új
világkép
kialakulása





A felfedezők
útjai.
A
világkereskedelem
kialakulása.
Gyarmatosítás
Amerikában: az
őslakosság sorsa,
ültetvények és
rabszolgák.
A tőkés
gazdálkodás
kibontakozása és a
polgárosodó
életmód.
A
manufaktúrák, a
világkereskedelem
kialakulása.
Az első bankok
és tőzsdék.
Egyházi
reformtörekvések a
kora újkorban.
Reformáció és
katolikus
megújulás.
Az anyanyelvi
kultúra és oktatás
felvirágzása magyar
példák alapján.
Vallási türelem
Erdélyben.
A
természettudományo
k fejlődése: a
kopernikuszi
fordulat.
A középkorit
felváltó világkép: a
felvilágosodás.

Fogalmak és adatok/Lexikák

Fejlesztési
feladatok

Fogalmak:

gyarmat,manufaktúra, tőkés,
bérmunkás,
kapitalizmus,világkereskedelem,
bank, tőzsde, részvény,
reformáció, református,

evangélikus, ellenreformáció és
katolikus megújulás, jezsuiták,
vallási türelem, felvilágosodás.
Személyek: Kolumbusz
Kristóf,Amerigo Vespucci,
Magellán, Luther Márton,
Kálvin János, Károli Gáspár,
Pázmány Péter, Kopernikusz.
Kronológia: 1492 Amerika
felfedezése, 1517 a reformáció
kezdete.
Topográfia: Spanyolország,
India, Amerika,Kína, London,
Sárospatak.
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A nagy
felfedezők
útjainak
bemutatása
térképen.
A céhek
és a
manufaktúrák
összehasonlítá
sa.

A
világkereskedel
em
útvonalainak
bemutatása
térkép
segítségével.

A
reformáció és
katolikus
megújulás
hatásának
feltárása az
anyanyelvi
kultúra és
oktatás
területén.

Érvelés a
vallási türelem
mellett.
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TÉMAKÖR: Portrék és történetek Magyarország kora újkori történetéből
ÓRASZÁM:14 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A török
háborúk hősei

Altémák





Bocskai,
Bethlen és
Zrínyi







II. Rákóczi

Ferenc és
szabadságharca




Mária Terézia








II. Lajos és a
mohácsi csata.
Buda eleste és
az ország három
részre szakadása.
A várháborúk
hősei.
Bocskai István
fejedelem, a hajdúk
vezére.
Bethlen Gábor,
Erdély fejedelme.
Zrínyi Miklós, a
költő és hadvezér.
Buda
visszavétele: a török
kiűzése.
Rákóczi
fordulatos
életpályája
Munkácstól
Rodostóig.
Történetek a
Rákócziszabadságharc
idejéből.
A szatmári béke:
függetlenség helyett
megbékélés a
birodalommal.
Mária Terézia, a
családanya és
uralkodó.
Intézkedései
Magyarországon.
A magyar
huszárok és a berlini
huszárcsíny.
Főúri kastélyok
a művelődés
szolgálatában (pl.
Eszterháza,
Gödöllő).

Fogalmak és
adatok/Lexikák
Fogalmak: szultán,
janicsár, török
hódoltság, hajdú,
kuruc, labanc,
szabadságharc,
trónfosztás.
Személyek: I.
Szulejmán, II.
Lajos, Dobó István,
Bocskai István,
Bethlen Gábor,
Zrínyi Miklós (a
költő és hadvezér),
II. Rákóczi Ferenc,
Mária Terézia.
Kronológia: 1526 a
mohácsi csata, 1541
Buda eleste, 1552
Eger védelme, 1686
Buda
visszafoglalása,
1703–1711
aRákócziszabadságharc,
1711a szatmári
béke.
Topográfia:
Mohács, Eger,
Erdélyi
Fejedelemség,Ónod,
Rodostó, Pozsony,
Bécs.
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Fejlesztés feladatok














A mohácsi csata
eseményeinek
rekonstruálása
animációs film és
térkép alapján.
A három részre
szakadt ország és a
fontosabb török
hadjáratok bemutatása
tematikus térképen.
A török- és
Habsburg-ellenes
harcok hőseiről szóló
történetek elbeszélése,
irodalmi szövegek
felidézése.
Képek,
ábrázolások gyűjtése
és azonosítása,
filmrészletek
értelmezése a
törökellenes háborúk
hőseiről és
eseményeiről.
A három részre
szakadt ország
térképének
értelmezése.
Annak a
bemutatása, hogy
milyen hatással volt a
török uralom
Magyarország
fejlődésére.
II. Rákóczi
Ferenc életútjának és
személyiségének
bemutatása.
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TÉMAKÖR: Élet a kora újkori Magyarországon
ÓRASZÁM:6 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák

Altémák

Élet a török

hódoltság kori
Magyarországon 
– egy konkrét
település

bemutatásával

A török
uralom.
A mezőváros
élete.
Szarvasmarha
-kereskedelem.

Élet a 18. századi 
Magyarországon
– egy konkrét
település

bemutatásával

Magyarország
újranépesülése és
újranépesítése.
Népek és
vallások
együttélése.
A barokk
városépítészet.



Fogalmak és
adatok/Lexikák

Javasolt tevékenységek

A kora újkori
életmód
összehasonlítása a
maival.
Topográfia: Debrecen,

A török kori
Temesvár.
mezővárosok
mindennapjainak
bemutatása
különböző gyűjtött
források alapján.

A 15. századi és
a 18. század végi
magyarországi
etnikai viszonyok
összehasonlítása
térképen, illetve
táblázatban vagy
diagramon szereplő
adatok segítségével.
Fogalmak:nemzetiség, 
ortodox, barokk.
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TÉMAKÖR: Forradalmak kora
ÓRASZÁM:5 óra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
Ipari
forradalom

Altémák






Társadalmi- 
politikai
forradalom



Gyapotból
pamut.
A textilipar
fejlődése.
A gőzgép.
Bányászat,
gyáripar,
vasútépítés.
Gyerekek és
felnőttek
mindennapjai
egy
iparvárosban.
A
köztársaság
kísérlete
Franciaországba
n.
A
forradalmi terror.
Napóleon a
császár és
hadvezér.

Fogalmak és adatok/Lexikák
Fogalmak: ipari
forradalom,kokárda, gyár,
gép,szabad verseny,
tömegtermelés,
munkanélküliség,
forradalom,terror, diktatúra.
Személyek: James Watt,
Fulton, Stephenson, Morse,
XIV. (Bourbon) Lajos,
Bonaparte Napóleon.
Kronológia: 1789 a francia
forradalom, 1815 a waterlooi
csata.
Topográfia: Párizs, Versailles,
Habsburg Birodalom,
Oroszország,Borogyino,
Nagy-Britannia.
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Fejlesztési feladatok






Vélemény
megfogalmazása a
technikai fejlődés
előnyeiről és
hátrányairól.
A francia
forradalom
értékelése;
pozitívumok és
negatívumok
azonosítása.
Napóleon
alakjának,
történelmi
szerepének
megítélése
különböző
források alapján.
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TÉMAKÖR: A magyar nemzeti ébredés és polgárosodás kora
ÓRASZÁM:15 óra+ 4 óra mélységelvű feldolgozásra
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK:
RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK
Témák
A reformkor

Altémák






A forradalom 




Képek a

szabadsághar
c
történetéből








A kiegyezés






Széchenyi
István
alkotásai.
A
jobbágyfelszab
adítás kérdése.
A magyar
nyelv és a
nemzeti kultúra
ügye.
A március
15-i események
és a 12 pont.
Kossuth
Lajos szerepe.
Az áprilisi
törvények.
A
Batthyánykormány.
Történetek
a
szabadságharc
idejéből.
Görgei
Artúr, a
hadvezér.
A tavaszi
hadjárat.
A
Függetlenségi
nyilatkozat.
A
fegyverletétel
és megtorlás –
Arad.
Az
ellenállás
formái.
Deák
Ferenc szerepe.
A
kiegyezés
megkötése.

Fogalmak és adatok/Lexikák

Fejlesztési
feladatok

Fogalmak: országgyűlés,diéta,

alsótábla, felsőtábla, követ,
reform,jobbágyfelszabadítás,
örökváltság,
sajtószabadság,cenzúra,minisztereln
ök, honvédség,sorozás, toborzás,

vésztörvényszék, passzív ellenállás,
kiegyezés, monarchia, kormány,
dualista/dualizmus.
Személyek: Széchenyi István,
Kossuth Lajos, Batthyány
Lajos,Móga János, Bem József,
Görgei Artúr, Klapka György, I.
Ferenc József,Haynau, Gábor Áron,
Damjanich János, Jellasics, Deák
Ferenc.
Kronológia: 1825–1848 a

reformkor, 1848. március 15. a pesti
forradalom,1848. szeptember 29. a
pákozdi csata, 1848-1916 I. Ferenc
József uralkodása, 1849. április 14.
Függetlenségi Nyilatkozat, 1849.
augusztus 13. világosi

fegyverletétel, 1849. október 6. az
aradi kivégzésekés Batthyány Lajos
kivégzése, 1867 a kiegyezés.
Topográfia: Pest, Pákozd, Isaszeg,
Olmütz, Debrecen, Világos,
Komárom, Arad, Osztrák-Magyar
Monarchia.
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A
reformkor
legfontosabb
problémáinak
bemutatása.
1848.
március 15-e
eseményeinek
felidézése
képek,
dokumentum
ok,
visszaemléke
zések,
filmrészletek
és/vagy
dramatikus
jelenetek
segítségével.
A kor
történelmi
szereplőinek
jellemzése;
tevékenységü
k bemutatása.
A
zsidóság
pozitív
szerepe a
szabadsághar
cban.
A tavaszi
hadjárat
hadmozdulata
inak
végigkövetése
térképen.
A
szabadsághar
cot követő
megtorlás
néhány
konkrét
esetének
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Az
OsztrákMagyar
Monarchia
megszületése.
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bemutatása
(aradi
vértanúk, a
zsidóságot
sújtó
közösségi
büntetés)
A
kiegyezés
értékelése.
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Etika
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az
egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális
hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, társas szabályok megismertetése, az egyén
gondolkodásában formálódó, a szocio-emocionális készségek fejlesztése.
A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez,
környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi
személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon
vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.
Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának
fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját
alakuló értékrendjének tudatosításában. Az egyént és a közösségeket érintő etikai elvek és az
ezekből következő kérdések felismerése az árnyalt, a másik ember vagy csoport szempontjait
is megértő gondolkodást fejleszti.
Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének
erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti.
Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a
meggyőződés, a társadalmi normák és közösségi értékek értelmezése.
A tananyag alapvető értékeket közvetít. Ezek a segítés, megértés, együttérzés, törődés,
szabadság, felelősség igazságosság, becsületesség, méltányosság, tolerancia, önazonosság.
Ezek a tanuló lelkiismeretének fejlődését szolgálják. A témák feldolgozása a tanulót
megfontolt döntésre, kulturált véleményalkotásra és felelős tevékenységre készteti.
A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen érzelmi-,
érdekkonfliktusok és viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést. Az
ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek,
melyek a tanulót az életvezetésében sikeressé és tudatosabbá, társai és környezete problémái
iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és
segítik a nehéz helyzetek megoldásában.
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív
tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási
útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a
célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.
A kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az
álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, valamint a társas
konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait.
A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a projektmunkák
szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A
virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok
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felismerése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az
információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre
számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a
tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások,
médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos
élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben
a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az
események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket
von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség,
a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való
törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi
állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a
döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak kreatív alkotások tervezésére, készítésére,
projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése
drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban,
vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok,
amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor.
Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei:
 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi, társas-lelkületi formálás
és a cselekvő magatartásra, viselkedésre buzdítás.
 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása.
 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók.
 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint
lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti
differenciálásra.
 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönözi a diákokat a
különböző élethelyzeteiben.
 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom).
 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálfejlesztés, amely
során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül
szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében.
 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink
megismerése és megőrzése alapfeladat.
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Korosztályi adottságaiknál fogva (alsó tagozatos) a gyermekek még nem képesek a tudatosan,
teljes felelősséggel meghozott döntések felvállalására, ezért őket folyamatosan tanítani,
nevelni, cselekedtetni kell, figyelembe véve a tanulók tipikus és egyéni életkori és fejlődési
sajátosságait.
Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és
rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag is felkészült személy, fejlődéslélektani, pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani ismeretekkel rendelkezik. Tisztában van
az alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel
munkatársi kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok).

1-2. évfolyam
Az alsó tagozat első két évfolyamán az etika tantárgy elsődleges feladata az öntudatos
erkölcsi-etikai gondolkodás kialakítása. Továbbá a tanuló önmagáról és közvetlen
környezetéről szerzett ismereteinek tudatossá tétele, a legalapvetőbb szocio-emocionális
eszköztárának létrehozása és a szokásszintű viselkedések belsővé válása.
Az érzületi-lelkületi nevelés során figyelembe kell vennünk, hogy a korai iskoláskorban
elcsitulnak a viharos ösztöntendenciák, és a tanuló érzelemvilágában is törekszik a felnőtt
világ elvárásainak megfelelni. A család, mint az érzelmek legfontosabb biztosítója, továbbra
is döntő jelentőségű a számára, de már képes elfogadni a pedagógusok és a kortársak érzelmi
megnyilvánulásait. A megterhelő érzelmekkel nem tud egyedül megküzdeni. A gyermekkor
meghatározó érzelmei: a szeretet, a biztonság, a bizalom, a félelem. Fontos e korosztály
esetében a szülővel, a tanárokkal, a tekintélyszemélyekkel való kapcsolat.
Fontos szempont a tanító nyitott, válaszkész, az őszinte véleménynyilvánítást folyamatosan
fenntartó, támogató és tiszteletben tartó pedagógiai attitűdje a tanulók életkori sajátosságainak
figyelembevételével. A tanórákon a korosztály képességeihez alkalmazkodva nagyobb súllyal
jelennek meg a rajzos, kreatív, mozgásos, dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok. Új elem az
önmagára figyelő magatartás fejlesztése, az érzések, gondolatok pontos megfogalmazása.
Mind az életkor, mind a tantárgy sajátosságai miatt az 1–2. osztályos kerettantervben különös
jelentősége van az egyéni különbségeket figyelembe vevő, tanulói sokszínűségre érzékenyen
reagáló differenciált bánásmódnak.
Az 1–2. évfolyam kerettanterve a tanulók önmagukhoz való viszonyulására, alapvető
önismeretére, valamint elemi környezetükre, a rokoni és kortárskapcsolatok közegére
összpontosít. Az első két évfolyamon a társadalmunk kulturális életét alapvetően meghatározó
zsidó-keresztény kultúra világképével és szokásrendszerével ismerkednek meg. Ezek az
egyházi ünnepkörök és hagyományok közös feldolgozásával valósulnak meg. A
tevékenységközpontú, tanulási tapasztalatokra épülő módszerek lehetőséget nyújtanak a
személyes véleményalkotásra, a közösséghez tartozás élményének megélésére.
Az 1–2. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
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A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Javasolt
óraszám

Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Helyem az osztály közösségében
A társas együttélés kulturális
gyökerei:Nemzet – Helyem a
társadalomban
5. A természet rendjének megőrzése a
fenntarthatóság érdekében
6. Az európai kultúra hatása az egyén
értékrendjére
Összes óraszám:

1.
2.
3.
4.
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10
12
12
10

Javasolt
óraszám az
1.
évfolyamon
7
7
6
4

Javasolt
óraszám a
2.
évfolyamon
3
5
6
6

12

5

7

12

5

7

68

34
+2 óra
szabad
órakeret
Összesen:
36 óra

34
+2 óra
szabad
órakeret
Összesen:
36 óra
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TÉMAKÖR

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Éntudat-Önismeret

JAVASOLT ÓRASZÁM :
10 óra (7+3)

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom
fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejlesztése. A nehéz
helyzetekhez való megbirkózás képességének megalapozása.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK
– Önismeret
 Saját jellemzők
 Külső és belső tulajdonságok
azonosítása,
azok
megítélésformáló ereje
 Saját környezet bemutatása
 Saját szokások azonosítása
– Érzelmek megismerése
 Saját alapérzelmek felismerése,
szóbeli megfogalmazása
 Gondolatok
és
érzelmek
kifejezése a helyzethez illően
 Kellemes
és
kellemetlen
érzelmeket kiváltó helyzetek
felismerése
 Gondolatok
és
érzelmek
kifejezési módjainak gyakorlása
 A veszélyt jelentő helyzetek
azonosítása
– Fejlődés
 A változások felismerése
 A testi és szellemi fejlődés
lépéseinek azonosítása
 Saját erősségek és fejlesztésre
váró területek, a két oldal
egyensúlyának megtalálása
 Hatékony tanulási technikák és
feltételek gyűjtése
 Saját tanulási célok és jó
szokások meghatározása
 Saját viselkedésre vonatkozó
reflektálás gyakorlása

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz
mérten, életkorának megfelelően:
- meggyőződik róla, hogy a hiányosságok
javíthatók, a kitűzött célok teljesíthetők;
-

csoportos tevékenységek keretében felismeri és
megjeleníti
az
alapérzelmeket,
az
alapérzelmeken kívül is megnevezi a saját
érzelmi állapotait;

-

felismeri, milyen tevékenységeket, helyzeteket
kedvel, vagy nem kedvel, azonosítja saját
viselkedésének jellemző elemeit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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-

célokat tűz ki maga elé, és azonosítja a saját céljai eléréséhez szükséges főbb lépéseket;

-

céljai megvalósítása közben önkontrollt végez.

FOGALMAK

én, fiú, lány, születésnap, viszonyulás a másik emberhez, érzelem, érzület,
öröm,bánat,félelem, harag, otthon, védettség, bizalom, fejlődés, változás,
cél, szokás
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Tantárgyi tantervekJ1-2.
és 5-6.ÓRASZÁM
évfolyam:
AVASOLT
Család - Helyem a családban
TÉMAKÖR
12 óra (7+5)
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A családi-rokonsági kapcsolatok személyes
értékeinek tudatosítása. A családi események és ünnepek átérzésének elősegítése. Az
iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítása. Annak felismertetése, hogy más
családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek. A mások szokásai iránti tisztelet
megalapozása.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
– Egészséges életmód
 A testi és lelki állapotok néhány fő
jellemzőinek azonosítása, az érzelmek
hatása a fiziológiai állapotokra
 Az egészséges életmód alapelemei, az
egészségmegtartó stratégiák ismerete
 A biztonság feltételeinek megérzése a
mindennapokban
 Kellemetlen, bántó, feszült helyzetek
azonosítása (a jó és rossz stressz
megkülönböztetése)
 Helyzetek azonosítása, melyekben
segítség nyújtására vagy kérésére van
szükség
A tanács, segítség ajánlásának és
kérésének módjainak gyakorlása
– Családi és tágabb kapcsolatok
 Családtagok,
családi
viszonyok
jellemzése
 A családtagok közös tevékenységeinek
megismerése
 Szokások a családban, és azok
szerepének felismerése
 Ünnepek a családban, a családi
ünnepekhez kapcsolódó szokások
átélése
 A család tágabb kapcsolatrendszerének
azonosítása: barátok, szomszédok,
távoli rokonok, ismerősök
– Érzelmek kifejezése a családban,
sorsfordító események
 A
pozitív,
megtartó
emberi
kapcsolatokban megjelenő esetleges
negatív érzelmek felismerése
 Módszerek megismerése a negatív
érzelmek kezelésére
 A
családon
belüli
lehetséges
konfliktusok megérzése

TANULÁSI EREDMÉNYEK
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a
tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz
mérten,
életkorának
megfelelően:
- felismeri és megnevezi a szűkebb és a
tágabb családtagjait, a rokonsági
szinteket
-

azonosítja a családi
felelősségvállalást

-

átéli a különböző családi események
fontosságát

-

megérti, elkülöníti a családi és az egyéb
ünnepeket, és törekszik az ünnepek
előkészületeinek aktív résztvevőjévé
válni;

-

felismeri a családtagokkal és barátokkal
kapcsolatos pozitív és negatív érzéseit,
törekszik ezek okainak feltárására,
kezelésük érdekében erőfeszítéseket tesz.
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 Változások, események azonosítása a
családban
 A
szeretet
kifejezésének
és
elfogadásának módjainak gyakorlása

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- felismeri a különböző élethelyzetek (pl. új családtag érkezése, egy családtag elvesztése,
iskolai siker, kudarc, új barátság, kiközösítés) érzelmi megnyilvánulásait;
-

megérti a családi szokások jelentőségét a családi összetartozás megélésében és bizalmi
kapcsolatainak alakulásában;

-

képes azonosítani a szeretet és elfogadás jelzéseit;

-

felismeri az őt ért bántalmazást, ismer néhány olyan segítő bizalmi személyt, akihez
segítségért fordulhat.

FOGALMAK

TÉMAKÖR

biztonság, egészség, család, családtag, rokon, barát, ismerős, hétköznap,
feladat, hétvége, szabadidő, ünnep, szeretet, tisztelet

Helyem az osztályközösségben

JAVASOLT
ÓRASZÁM :12 óra

(6+6)
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A személyes kapcsolatok és vonzódások
világában való tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése. Az
alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. A személyes érzések és
gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK
– Kommunikáció
 A társas érintkezés és a
beszélgetés
alapvető
szabályainak ismerete
 Alapvető
testbeszéd-jelzések
azonosítása és értelmezése
A
verbális
és-nonverbális
kommunikációs
elemek
azonosítása, az együttérzés
kifejezése
 Egyenrangú
és
kölcsönös
kommunikáció, kommunikációt
és megértést segítő verbális és

TANULÁSI EREDMÉNYEK
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló
a nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz
mérten, életkorának megfelelően:
- felméri az osztályközösségben elfoglalt helyét
és feladatait; érdeklődésének és tudásának
megfelelő feladatot vállal a közös munkában;
-

megkülönbözteti a tiszteletteljes és sértő
közlési módokat hagyományosés digitális
környezetben egyaránt,véleményét másokat
nem bántó módon fejezi ki;
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–






–





non-verbális
elemek felismerése
Kortárs kapcsolatok
Kapcsolatok kialakítása, ápolása
kortársakkal
A kapcsolatok kialakulását segítő
és gátló viselkedési formák
megkülönböztetése
A
kortárs
kapcsolatok
minőségének meghatározása, a
barátságok
jellemzőinek
felismerése
A barátság kezdeményezése és
ápolása
Konfliktusok
Az elfogadás és az elutasítás
jelzéseinek azonosítása
Vita, veszekedés, harag okainak
feltárása,
a
kibékülés,
megbeszélés
módjai,
a
megbocsátás elfogadása
Az
egyenlőtlen
és
bántó
helyzetek felismerése, és a
rájuk való megfelelő reakció
tanulása

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
felismeri az együttműködést segítő, vagy
akadályozó tevékenységeket, és saját szerepét az
együttműködésben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– ismeri, és életkorának megfelelően alkalmazza a beszélgetés alapvető szabályait;
–

mások helyzetébe tudja képzelni magát, és megérti a másik személy nézőpontját és
érzéseit;

–

különbséget tesz verbális és nem verbális jelzések között, és törekszik ezek értelmezésére;

–

megkülönbözteti a felnőttekkel és társakkal folytatott interakciós helyzeteket, és azonosítja
azok sajátos szabályait;

–

rendelkezik megfelelő kommunikációs eszköztárral ahhoz, hogy barátsággá alakuló
kapcsolatokat kezdeményezzen;

ismeri a testi és érzelmi biztonságra vonatkozó gyermekjogokat.
FOGALMAK

figyelem,rokonszenv, ellenszenv, érzés, megszólítás, udvariasság, illem,
testbeszéd, vita, harag, bánat, kibékülés, öröm, szeretet
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JAVASOLT
ÓRASZÁM :10 óra
TÉMAKÖR
(4+6)
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A helyi társadalomba való beágyazottság
tudatosítása. A lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatok és értékek tudatosítása. A lakóhelyi
közösség hagyományainak megismertetése. Annak megértetése, hogy más emberek sokszor
más körülmények között élnek.
A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet
- Helyem a társadalomban

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK
– A lakóhely jellemzői
 Saját kedvelt
helyszínek a
lakókörnyezetben, a lakóhelyhez
kötődés megfogalmazása
 Saját
lakóhely
néhány
nevezetességének,
fontos
helyeinek,
személyeinek
megismerése
 Felismeri a lakókörnyezet közös
gondozásának
módjait
és
fontosságát
– Közös ünnepek
 Az egyes egyházak ünnepkörei
 A nemzeti ünnepek hátterében álló
történetek megismerése
 Családi, iskolai és nemzeti
ünnepek
jellegének
megkülönböztetése
 Az
ünnepekhez
való
saját
kapcsolódási pontok keresése
(érzelmek, gondolatok, szokások)
 Személyes részvétel a közös
ünneplés
előkészítésében,
lebonyolításában
– Az együttélés szabályai
 A társas szabályok szerepének
meghatározása az együttélésben
A
szabályszegés
következményeinek felismerése
 Az
osztály életének közös
megszervezése,
megbeszélési
technikák
gyakorlása,
kompromisszumos megoldások
felismerése

TANULÁSI EREDMÉNYEK
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a
tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
- ismeri az állami, nemzeti és vallási ünnepek
jelentését, a hozzájuk kapcsolódó jelképeket,
valamint az ünnepek közösségmegtartó
szerepét;
-

felismeri
a
közösségek
működésének
feltételeit, a kiközösítés jeleit, és erkölcsi
érzékenységgel reagál ezekre;

-

ismer néhány, a közvetlen lakóhelyéhez
kapcsolódó, alapvető kulturális és természeti
értéket.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– .érdeklődést mutat Magyarország történelmi emlékei iránt, felismer közülük néhányat;
–

különböző konkrét helyzetekben azonosítja, és társaival megvitatja a szabályok
jelentőségét, megérti a szabályszegés lehetséges következményeit;

–

az igazságosság és igazságtalanság fogalmát fiktív vagy valós helyzetekhez kapcsolja,
véleményt alakít ki ezekről;

–

felismeri a közösségek működésének feltételeit,és erkölcsi érzékenységgel viszonyul
ezekhez.

FOGALMAK

TÉMAKÖR

lakóhely, szomszéd, falu, város, szabály,alkalmazkodás,egyenlőség,
igazságosság,együttműködés, szokás, hagyomány, érzelem, büszkeség

A természet rendjének megőrzése a
fenntarthatóság érdekében

JAVASOLT
ÓRASZÁM :12 óra

(5+7)
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: Természet-és környezetvédelemi tudatosságra
nevelés. A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegítése. A
környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a
– A természet védelme
 Példák megfogalmazása ember és tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
természet kapcsolódására
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
– -felismeri a természet esztétikus rendjét,
 Állatok és növények felelős
gondozásának gyakorlása
– megfogalmazza személyes felelősségét a
 A saját környezetben található
természeti és tárgyi környezet iránt,
természeti értékek gyűjtése
megoldási javaslatot tesz környezetének
 A természetvédelem fontosságának
fejlesztésére.
a felismerése
 Veszélyeztetett
élőlények
és
veszélyeztetettségük
okainak
megismerése
 Környezetkárosító
cselekvések
azonosítása, elkerülése
– Környezetvédelem
A
fenntarthatóság
helye
a
mindennapi cselekvésben
A
szelektív
hulladékgyűjtés
gyakorlása
 A takarékosság elvének elfogadása,
megfogalmazása
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 A környezetkárosító magatartások
elkerülési módjainak megismerése
 A saját, a természetben tanúsított
viselkedésének kontrolálása
 Stratégiák
kialakítása
a
környezetkárosító
magatartás
elkerülésére

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– felelősséggel gondoskodik háziállatokról vagy a környezetében előforduló állatokról,
növényekről;
– megismer néhány veszélyeztetett fajt, ezek veszélyeztetettségének okait, és
megfogalmazza, miért szükséges az élővilág védelme;
– fogyasztási szokásaiban példát hoz olyan elemekre, amelyek révén figyelembe vehetők
a környezetvédelmi szempontok.

FOGALMAK

TÉMAKÖR

természet, környezet, természetvédelem, környezetvédelem, táj,
növény,állat, védett növény, védett állat, gondozás, gondoskodás,
környezetkárosítás, hulladék, szelektív gyűjtés, jó, rossz, múlt, jövő

Az európai kultúra hatása az egyén
értékrendjére

JAVASOLT
ÓRASZÁM :12 óra

(5+7)
A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai: A tapasztalati és a tapasztalaton túli világ
megismertetése. Más vallások elfogadásának segítése. Az együttélés alapjául szolgáló főbb
emberi értékek tudatosítása. A vallási közösségekhez fűződő kapcsolatok és értékek
tudatosítása.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS
ISMERETEK

TANULÁSI EREDMÉNYEK

- Kérdések a világról
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
 Saját kérdések megfogalmazása nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz
az ismeretlenről
mérten, életkorának megfelelően:
 A környező világ megismerési
– felismeri az olvasott vagy a hallott bibliai
módjainak
összegyűjtése
tanításokban
és
más
kulturálisan
(megfigyelés,
magyarázat,
hagyományozott történetekben megjelenő
kérdések
a
együttélési szabályokat;
tapasztaltabbakhoz, szöveges,
filmes források)
– megismer többféle, a jelentősebb vallási
ünnepekhez
kapcsolódó
egyházi
és
 Gondolatok megfogalmazása a
tapasztalaton túli világról (a
kulturális szokást.
gondolkodás,
gondviselés,
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megismerés,
képzelet,
világmindenség, idő fogalma)
– Vallás, hit
 Egyházi ünnepkörök és a
hozzájuk
kapcsolódó
népszokások:
Mikulás,
karácsony, húsvét, pünkösd
történetének
megismerése
(például Jézus születésének
története
a
keresztény
vallásokban; a hanuka ünnepe
a zsidó vallásban)
A
környezetben
található
egyházak, felekezetek néhány
vallási
szokásának
megismerése
– Erkölcs
 Az együttélést befolyásoló főbb
értékek azonosítása vallási
vagy
kulturálisan
hagyományozott
történetekben
(bibliai
történetek, mesék, mondák)
A
szeretet,
tisztelet,
segítőkészség,
türelem
megjelenési
módjainak
felismerése
a
mindennapokban
 Gondolatok megfogalmazása a
jóról és a rosszról
 Annak felismerése, hogy az
emberek nem egyértelműen
jók vagy rosszak, csak a
cselekvéseik ítélhetők meg
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- megismer néhány fontosabb ünnephez kapcsolódó vallási eseményt és a hozzá kapcsolódó
zsidó és keresztény bibliai szövegekre támaszkodó történetet;
-

a zsidó és keresztény bibliai történetekben, a kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra, saját életéből példákat hoz.

FOGALMAK

Vallás, hit, egyházi ünnepkörök, népszokások, érték, szeretet,tisztelet,
segítőkészség, türelem, jó, rossz.
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Etika
5-6. évfolyam
Az etika tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az
egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális
hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén
gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.
A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez,
környezetéhez és önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi
személyes tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon
vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más tantárgyak fejlesztési területeihez is.
Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának
fejlesztése, a tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját
alakuló értékrendjének tudatosításában.
Az etika tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének
erkölcsi szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti.
Eszközei a kérdezés, a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a
meggyőződés, a társadalmi normák és a közösségi értékek értelmezése.
A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és
viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy
érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.
Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek,
melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt
érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a
nehéz helyzetek megoldásában.
Az etika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív
tanulóvá válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási
útvonalak felfedezését, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a
célok elérése iránti elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.
A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló
gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az
álláspontok asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra
támaszkodó érvelésnek és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok
kezelésének kommunikációs technikákat igénylő változatait.
A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon
alapuló kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett
feladatok digitális eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek
tagjainak viselkedését befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális
önkifejezés, a közösségi oldalakon történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A
tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai kérdések köre számtalan fejlesztési
lehetőséget rejt magában.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a
tanulási tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások,
médiatartalmak elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos
élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben
a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az
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események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, következtetéseket
von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló
önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség,
a kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való
törekvést. A gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi
állapotok szabályozásának, a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a
döntéshozatali készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanulók
önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére,
projektfeladatok szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése
drámajátékkal, szerepjátékkal valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban,
vizuális alkotásokban ölt testet. A tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok,
amelyekben kulturális hagyományok megismerésére kerül sor.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése
révén segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor
erősíti a hosszú távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a
döntéshozatalt, az életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést.
Az etika kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei:
 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre
buzdítás.
 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása.
 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók.
 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes
korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint
lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti
differenciálásra.
 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző
élethelyzeteiben.
 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom).
 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely
során a gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül
szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében.
 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink
megismerése és megőrzése alapfeladat.
 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni
és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A
hatékony munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló
munkáiból összeállított portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok
megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók igénybe vehetik a digitális eszközöket is.
A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív
tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport
együttműködésének az értékelésére kerülhet a hangsúly.
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Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és
rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani,
pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az
alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi
kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.)

5-6. évfolyam
Az 5-6. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során,az erkölcsi szabályok értelmezésében, a
többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás képessége is. A jó és a
rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok alapján történő vizsgálat. A
tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés igénye és annak
a tekintélyszemélynek –szülő, pedagógus -a befolyása, akihez a tanuló érzelmileg kötődik. Az
éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én kibontakozásának folyamata, kialakul a
saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a személyes véleményformálás a saját
érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól. A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–
12 éves tanulók énfejlődését már a kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A
serdülőkorba lépő viselkedése az aktuális társas környezet szerint változik, hitét a
csoporttagok többségének értékrendjéhez igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az
önálló identitás kialakítása felé tett első lépések is,a serdülő fogékonnyá válik a közösségi
életben megnyilvánuló igazságtalanságokra.
Az 5-6. évfolyamon az etika tantárgy alapóraszáma 72 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Óraszám
4. Éntudat – Önismeret
12
5. Család – Helyem a családban
12
6. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a
12
társas-lelkületi közösségekben
7. A társas együttélés kulturális gyökerei:Nemzet – helyem
13
a társadalomban
8. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
11
9. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén
12
értékrendjére
Összes óraszám:
72
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TÉMAKÖR:Éntudat – Önismeret

ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok megvalósítását
szolgáló terveket készít;
felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és ennek megfelelően
viselkedik/cselekszik;
a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a probléma
megoldása érdekében, önmaga motiválására;
döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját személyiségének
néhány elemét;
ismer testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját egészségét
veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének határait.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Testi és lelki változások
 A testi, lelki egészség egységének felismerése a saját egészségi állapot nyomon
követése;
 Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés megfigyelése,
 Az önállósodás és növekvő felelősség elemzése;
 A saját és társak belső értékeinek és egyediségének tudatosítása.
Én és mások
 A saját viszonyulás néhány elemének feltárása;
 Az emberek közötti hasonlóságok és különbségek felismerése,
 Az alapvető emberi viselkedésformák értékelése;
 Különböző emberi élethelyzetek megismerése;
 Az önértékelés módjainak tudatosítása.
Harmonikus jövő
 Az egészséges és harmonikus életmód feltételei megfogalmazása;
 A pozitív és negatív hatások felismerése saját élethelyzetekben;
 Megoldási modellek kialakítása nehéz helyzetek kezelésére;
 Az egyéni sikerek értelmezése;
 Saját tanulási célok megfogalmazása;
Valós és virtuális környezetben példaként szolgáló személyek keresése
.
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FOGALMAK
önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, tervezés, tanulás,
tudás, példakép, jövőkép

TÉMAKÖR:Család – Helyem a családban
ÓRASZÁM: 12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen következményekkel járhat,
és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a
családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban;
megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen információkat oszthat meg
önmagáról.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a különböző helyzetek
megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat segítségért;
azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat;
azonosítja saját szerepét és feladatait;
azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,
felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaznéhány megoldási
módot;
felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó érzelmeket ésközös
értékeket;
azonosítja az egyéni, családi és társadalmiboldogulás feltételeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A különböző érzelmeket kiváltó okok feltárása;
 Az érzelem vezérelte cselekvések következményeinek vizsgálata.
A bizalom és a szeretet a kapcsolatokban
 Kapcsolatok elemzése a támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség
szempontjából;
 A tartós, bizalomra épülő kapcsolatok jellemzői és fenntartásuk feltételeinek átélése;
 Az érzelmeket is kifejező figyelmes kommunikáció gyakorlása;
 Segítségkérés, segítség felajánlása.
Családi erőforrások
 A család, rokonság egyedi viszonyrendszereinek feltárása;
 Saját helyzet felismerése, feladatok a családban;
 A legértékesebb családi szokások azonosítása;
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 A családok sokszínű kulturális hátterének értelmezése;
 Tipikus családi szerepek, helyzetek és ezek értékelése;
 Az érték- és érdekütköztetések, az igények kifejezésének gyakorlása.
A kapcsolatok hálója
 Saját viszonyrendszerek vizsgálata, a szűkebb és a tágabb közösségek hatása a tanuló
életére
 Az alapvető emberi érintkezések formáinak (viselkedés, verbális és non verbális
kommunikáció, gondolatok kifejezése, alkotások) megismerése valós és virtuális
terepen is;

FOGALMAK
támogatás, bizalom, szeretet, tisztelet, segítség, figyelem, probléma, kapcsolat, családi szokás

TÉMAKÖR:Társas tudatosság és társas kapcsolatok - Helyem a társas-lelkületi
közösségekben
ÓRASZÁM:12 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen
következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas kapcsolatai
alakítására;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére;
a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek példaként szolgálnak
számára;
megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, bizalomnak, tiszteletnek milyen
szerepe van a barátságokban, a páros kapcsolatokban,és az iskolai közösségekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, a saját álláspontja
mellett érvelni;
felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket;
rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és megoldási
javaslatokkal a konfliktusok megoldására;
azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a személyiségének legjobban
megfelelő feladatok vállalására;
törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi állapotára és
igényeire utaló jelzéseket;
nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt;
különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a virtuális identitás
jellemzőit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Szükségünk van társakra
 A társas kapcsolatok fontosságának hangsúlyozása
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 Az elhagyatottság, a kirekesztettség állapotának elképzelése
 A hagyományos és a modern technológia nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek
gyakorlása
A kapcsolat kezdete
 A rokonszenv, ellenszenv azonosítása
 Az ismeretlenek iránti bizalom vagy bizalmatlanság okai feltárása
 A virtuális kapcsolatteremtési formák véleményezése, a virtuális identitások
lehetséges megismerési módjai
A kapcsolat ápolása
 A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó szokások, a jó működés feltételeinek
feltárása, a jó problémamegoldási minták megismerése
 A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a bántás megjelenési formáinak
azonosítása
 A megértésre törekvő, egyenrangú kommunikáció gyakorlása
 A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a kialakuló konfliktusok elemzése
 Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és gyakorlása

FOGALMAK
rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, támogatás, törődés,
őszinteség, bántás, megértés, konfliktus

TÉMAKÖR: A társas együttélés kulturális gyökerei:Nemzet – helyem a
társadalomban
ÓRASZÁM:13 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére,
adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, indokolja, hogy ezek
milyen szerepet játszanak a saját életében;
érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök jelentőségével, értelmezi a
hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az ünnepek közösségmegtartó szerepét;
azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai dilemmákat
vetnek fel, és véleményt alkot róluk;
értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit;
a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén összeveti a
csoportnormákat és a saját értékrendjét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet megjelenését és határait
egyéni élethelyzeteiben;
azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző fokozatait és módjait,
van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; tudja, hogy hová fordulhat
segítségért;
fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja tudását a sport,
tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén a magyar nemzet vagy
Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő személyiségekről és tevékenységükről;
233

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, hogy miért
fontos ezek megőrzése;
azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai kulturális szemlélet
meghatározó elemeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A közösségek összetartó ereje
 Saját identitást képező néhány közösség mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség,
nyelvi-kulturális közösség
 Olyan közösségek megismerése, melyeknek a tanuló nem tagja
 A csoportba kerülés lehetőségei. Saját csoporton belüli helyzet, tevékenység értékelése
A közösségek értékei
 A segítség, együttérzés, tolerancia, egyenlőség, igazságosság, méltányosság,
önzetlenség, felelősségvállalás jelentőségének vizsgálata a társas együttműködésben,
és ezek hiányának a következményei
 Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. Saját csoport kritikus szemléletű értékelése
a befogadás-elfogadás valamint az értékteremtés szempontjából
 Az alapvető gyermekjogok megismerése
 A köztulajdon megbecsülése és a magántulajdon védelme
A közösségek működése
 Valós és virtuális közösségek írott szabályainak és íratlan szokásrendjének feltárása
 A hatékony együttműködés feltételei számbavétele
 A közös szabályalkotás, a jó munkamegosztás, a vezető szerepének elemzése
 Egyéni és közösségi érdekek összevetése
 A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a konfliktusok kezelése

FOGALMAK
csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, egyenlőség,
igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, vezető, példakép

TÉMAKÖR:A természet rendjének megőrzése és a fenntartható jövő
ÓRASZÁM:11óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére,adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet iránt, megoldási
javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus fejlesztésére
felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét
döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a fenntarthatóság
megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a természeti, társadalmi problémák
kezelése érdekében;
megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését milyen feltételek
támogatják.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos
ismereteit fizikai és digitális környezetben,felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a
technikai fejlődés lehetőségeit;
megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a környezetszennyezésre, a globális és
társadalmi egyenlőtlenségek problémájára vonatkozó etikai felvetéseket;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Létezésünk feltételei
 Saját szükségletek, érdekek és értékek feltárása, ezek motiváló hatása a cselekvésekre
 A testi és szellemi egészség forrásainak megismerése– egyéni, társadalmi és
környezeti szinten
 A különböző életkörülményű emberek életmódjának összehasonlítása
Fejlődés: értékek és veszélyek
 Ember és környezete viszonyának értelmezése
 A környezetszennyezés jelenségének meghatározása, fő területei, hatása a Föld, az
élőlények, köztük az ember életére
 A technikai fejlődés néhány területének feltárása, az ember életmódjára és minőségére ható jellegzetessége
 Etikai kérdések felvetése a virtuális tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a technikai
eszközök alkalmazási módjaival kapcsolatban, saját ilyen jellegű tevékenységek
reflektív vizsgálata
Felelősség és cselekvés a jövő érdekében
 A közvetlen környezet állapotának kritikus szemléletű vizsgálata
 A világ jelenéért és jövőjéért vállalható emberi felelősség néhány elemének
megfogalmazása
 Saját és közösségi cselekvési lehetőségek tervezése a környezetvédelem érdekében

FOGALMAK
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos fogyasztó, létszükséglet,
takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás

TÉMAKÖR:Az európai kultúra hatása az egyén értékrendjére
ÓRASZÁM:12óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz
végére,adottságaihoz mérten, életkorának megfelelően:
egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek érvényesítésére;
képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak értelmezésére
reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás hitelességére;
képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak tevékenysége, szokásvagy értékrendje milyen módon jelenik meg a társadalomban;
feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt világvallásoknak az emberi
életre vonatkozó erkölcsi tanításai;
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értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt hatását;
értelmezi az egyesegyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, kulturális
eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új Szövetségbeli) szövegekre
támaszkodó történeteteket;
összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk tartozó jelképeket,
szokásokat, néphagyományokat;
a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott történetekben
megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját életéből példákat hoz;
saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában alkalmazza a kölcsönös
tolerancia elveit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Kérdések és válaszok a világról
 A világra vonatkozó személyes kérdések megfogalmazása, a megismerés lehetőségei
 Az információk elemzése a hitelesség alapján
 A logikai érvelések gyakorlása
 A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az értékítélet fogalmak értelmezése
 Az érték- és világnézeti különbségek azonosítása
A helyes és a helytelen dilemmái
 Különböző és hasonló, azonos helyzetről alkotott értékítéletek elemzése
 Néhány kulturális szabályozórendszer megismerése, ezek eredete és hatásai
 A lelkiismeret működésének megérzése, átérzése a döntésekben
 Személyes erkölcsi elvek feltárása
 Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi szempontból
A vallási és a kulturális hagyományok tanításai
 Az istenhívő világnézet sajátosságainak vizsgálata
 A környezetben fellelhető vallások néhány szokásának, ünnepének megismerése, ezen
keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség tudatosítása

FOGALMAK
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, együttélés, hit, istenhit,
vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret
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Élő idegen nyelv: Angol
2-3. évfolyam
Célok és feladatok
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a
tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és
állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen
nyelven is ki tudja fejezni.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A diáknak képessé kell válnia arra, hogy egyéni kommunikációs céljait elérje és
nyelvtudását valódi nyelvi helyzetekben, ismeretszerzésre, és ezek átadására, szórakozásra,
személyesés szakmai céljainak megvalósítására valódi vagy digitális térben alkalmazni tudja.
Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége
fejlődik, és a nyelvet eszközként hatékonyan használja. Mindehhez elengedhetetlen a
kommunikatív kompetencia tágabb összefüggésben értelmezett megközelítése, azaz a nyelvi
elemek (a jel- és szabályrendszerek) valamint a szociolingvisztikai komponensek együttes
fejlesztése.
Kiemelten fontos az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében
szerzett ismeretekre, az idegen nyelven megszerzett tudás pedig gazdagítja más tantárgyak
tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka,
mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló
információcserére. A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlen a
tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építeni, és erre a tanulót a
nyelvórán fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogya tanuló
szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek
életkorának és érdeklődésének megfelelnek,a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és
ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. Az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban
segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is.A nyelvtanulás kezdeti szakasza a
ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megszeresse a nyelvtanulást, megértse a
nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán kívül. Ez a kezdeti szakasz
kötelezően az alsó tagozat negyedik osztályában indul, de ahol lehetőség és igény van erre,
érdemes a tanulók nyelvi fejlesztését, az idegen nyelv iránti motiválását már előbb elkezdeni.
Fontos, hogy felkeltsük a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, valamint a más nyelveket
beszélő emberek, kultúrájuk megismerése és elfogadása iránt. A kisgyermeknek a világ iránti
érdeklődése határtalan, fogékonysága a ritmus, a dalok, a kiejtés irányában természetesen
fakad életkori sajátosságaiból, és a megfelelően történő nyelvi fejlesztés hatékonyan alapozza
meg a későbbi, tudatosabb nyelvtanulást. Az ebben az életkorban jellemző műfajok
(mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondókák) beépítése az órai munkába fogékonnyá tudják
tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és segítenek elindulniuk az idegen nyelvi
kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, a nyelvi kifejezés változatossága érdekes és
izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű ismerősök, barátok felé, és őszinte
kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. A cél ebben a szakaszban, hogy a tanuló
Ismerkedjen meg a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kommunikációs
eszközeivel, valamint induljon el az önálló nyelvtanulóvá válás útján, sajátítson el olyan
tanulási stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és
fenntartani. Szerezzen sikerélményeket a nyelvtanulásban,ezzel növekedjen önbizalma,
fejlődjön önismerete és önértékelése.
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét,
valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási
lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az
önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni,
felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott
témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti
kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló nyitottá válik
más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti toleranciáját. A társas
kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban
végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek
során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a
tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és
az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:Az idegen nyelv tanulása
során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája
közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a
mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű
önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi
feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat
használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol.

Módszerek
A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást helyezi a
középpontba. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a csendes, vagy megfigyelő
időszak. Az irányító, pozitív tanári attitűd, valamint a vidám, stresszmentes, motiváló tanulási
környezet hozzájárul ennek az érzelmi szűrőnek a feloldásához, így a nyelvtudás
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aktiválásához. Az idegen nyelv tanulásának kezdeti szakaszában még inkább igaz, hogy a
hangsúly a kommunikatív értéken kell, hogy legyen a nyelvi pontossággal szemben.
Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet
alapfeltétele a tanulói érdeklődés felkeltésének. Az idegen nyelvi órákon a tanuló életkori
sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelő, érdekes, változatos, értelmes és kihívást
jelentő tevékenységek által kerül közel a nyelv elsajátításához. A korosztály sajátosságainak
megfelelően a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésén van a hangsúly, mely segíti,
megteremti a helyes kiejtés alapjait is. Minden esetben kontextusba ágyazva, konkrét
beszédhelyzetek során javasolt feldolgozni a nyelvi tartalmakat. Fontos, hogy a nyelvtanuló a
kooperatív tanulási folyamat aktív résztvevője legyen. Az órákat ebben a pedagógiai
szakaszban a játékosság és a változatos munkaformák jellemzik. A tanulási folyamatban
kiemelt szerepet kap a rendszeres ismétlés, valamint állandó kapcsolat építése az új és a már
korábban megszerzett tudás között. A tanulás tartalmát, tananyagait a nyelvtanuló igényeinek
és egyéni különbségeinek megfelelően kell folyamatosan újragondolni, minél inkább szem
előtt tartva a 21. század elvárásait.
Tanulási eredmények a nevelési-oktatási szakasz végére
A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, témakörtől
független tanulási eredményeket kell elérni: a tanuló minden témakörben
megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, vizuális vagy
nonverbális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket;
beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű hallott
szövegben a tanult nyelvi elemeket;
a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a
megtanult,állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál,
mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi;
ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő
kiejtését tanári minta követése által, vagy autentikus hangzó anyag, IKTeszközök segítségével;
megismeri az angol nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan).

Nyelvi funkciók
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello. Hi. Good
morning.Good afternoon. Good evening. Good night! Goodbye. Bye-bye! Seeyou.)
köszönet kifejezése (Thanks(a lot). Thankyou.)
bemutatkozás megfogalmazása (Myname is … I’m …. Nicetomeetyou.)
személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’syourname? How old
areyou? I’m 9.)
hogylét iránti érdeklődés (Howareyou?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’mfine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry.)
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bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Have a niceday/weekend.)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (MerryChristmas! Happy New Year!
Trickortreat.)
véleménykérés és arra reagálás (Areyou OK? Yes. No.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Doyoulike …? Yes, I do. No, I don’t.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it
like? It’s a/an…/ It’sbig. It’slong.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes. No.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. Where is she? I don’tknow.)
nem értés megfogalmazása (Sorry, I don’tunderstand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Sorry, I don’tunderstand. Pardon?)
alapvető érzések kifejezése (I’m happy. I’mcold. I’mhungry.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here. Read the text.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Canyougive me a pen? Yes. Sorry, I can.
Nyelvi elemek, struktúrák a 2-3. évfolyamra:
a létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m ..., I’mnot…, Areyou …? Is he …?)
a cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: PresentSimple (I
eatbreadforbreakfast. I don’tlikecheese.)
birtoklás kifejezése jelen időben: ’tohave’ ige (I have/haven’tgot …She has/hasn’t got
… Haveyou got …? Has she got…
birtoklás: birtokos névmások, birtoklás kifejezése (My, your, his/her,Joe’sbrother…)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes számú főnevek (dog, dogs, child, children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two…twenty…hundred),
térbeli viszonyok: prepozíciók, határozószók (There is/are…, in, on, under)
időbeli viszonyok: napok, időpont megadása (onMonday, at 4 o’ clock)
modalitás: a’can’ segédige (I can/can’tswim.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (and, but, I,
my, me)
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A 2-3. évfolyamon az angol tantárgy alapóraszáma: 36-36 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Óraszám
Personaltopics and topicsconcerningimmediateenvironment and
12
nature
Topicsconcerningclassroomactivities
7
Cross-curriculartopics and activities
4
English and languagelearning
2
Interculturaltopics
2
Playfullearning
6
Entertainment
2
Gaining and sharingknowledge
1
Összes óraszám:

36

10
5
4
3
4
5
4
1
36

TÉMAKÖR: Personaltopics and topicsconcerningimmediateenvironment and
nature
Óraszám: 22

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével;
érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével
kifejezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi
megnyilatkozást;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi
nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben;
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a személyes és környezeti tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű
célnyelvi szöveget;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETE
A témakörre jellemző résztvevőkre, vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:szűk
család,
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: az otthon,
az utcám, a játszótér
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bútorok és
alapvető berendezési tárgyak
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: családi
események, ünneplések
A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven: játszás,étkezés, öltözködés
2-3 főbb ünnephez (pl. Christmas, Easter) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult
szókapcsolat ismerete
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: most
állatnevek (háziállatok és vadállatok), növények
A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven: „kis kedvencek” és azok tartása
Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű
nyelvi elemekkel
Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interaktív
táblával
képes „szótár” rajzolása
szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés
közös játékos daltanulás, mondókák
projektmunka csoportban: Christmasposter, Animals, Pets
ismerkedés az angol ünnepekkel, szokásokkal film segítségével
ismert mese/történet feldolgozása képekkel, képek sorba rakásával

TÉMAKÖR: Topicsconcerningclassroomactivities
ÓRASZÁM: 12
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást
igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során;
lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség
esetén segítséggel;
lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén;
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részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben,
projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket
anyanyelvén már ismer;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív
munkaformákban;
rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően;
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően
alkalmazza;
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre;
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik;
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére
használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő,
egyszerű helyzetekben;
felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű
helyzetekben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben;
a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi
tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi
elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
osztálytársak, tanárok (classmates, teachers)
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a saját
iskolám és termei
A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a
tanuláshoz szükséges alapvető eszközök
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A témakörre alapvető jellemző tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
tanári utasítások a különböző tevékenységekhez (writing, reading, counting,
physical and creativeactivities)
Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben
Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
tevékenységek során.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
játékos szótanulás: barkochba: (zsákban iskolai tárgyak) – „Whathave I got in
myhand?”
mondókák, dalok tanulása
projektmunka csoportban: classroom, desks, schoolthings,
egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak,
tanulási tevékenységek megnevezésével
halk/hangos szóismétlés
Betűzés játékosan – „akasztófa”
kiszámolós mondókák tanulása
csoportversenyek: pl. runningdictation
Projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép,
tárgy stb. segítségével)
Szituációs játék: „I am theteacher”
projektmunka (plakátkészítés) csoportban:
o a saját iskola bemutatása

TÉMAKÖR: Cross-curriculartopics and activities
Óraszám: 8

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív
munkaformákban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén
korábban megszerzett ismeretekkel;
alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos
tartalmakra jellemző tevékenységeket nyelvórán;
felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi
kifejezéseket, utasításokat, eszközöket.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete
célnyelven
Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos
tudásterületek során megcélzott tartalmakból.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

társakkal közösen készített plakát bemutatása
o évszakok, hónapok, napszakok
más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása
közös előadás: dal, vers, mese
projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével
mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Head, shoulders, knees and toes..., Ifyou’re
happy..., Onelittlefinger...)
mozgásos játékok:
o pl. Charades, Flyswat, Simon says..., Boardrace
o pl. memorizálás labdával, tornával,
o pl. Lépj előre, ha tudod a választ! – játék

TÉMAKÖR: English and languagelearning
Óraszám: 5

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket;
felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére;
felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet
közötti különbségeket;
ismeri az adott nyelv ábécéjét;
lebetűzi a nevét;
felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét;
megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti
különbségeket;
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy
megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel;
felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is.
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

-

szavak lebetűzése, szavak diktálása betűzéssel
szituációs telefonos játék: Canyouspellyourname, please?”
keresztrejtvény készítése, megoldása
verseny/játék csoportban:
o spelling bee játék ismert szavakkal
o csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték
o szókígyó - csapatverseny
o betűzőverseny
daltanulás a célnyelven (pl. ABC-song)
képes szótár készítése
rajzfilmek nézése célnyelven
Szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan
Közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven

TÉMAKÖR: Interculturaltopics
ÓRASZÁM: 6
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi
elhelyezkedését, főbb országismereti jellemzőit;
ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű
kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat;
megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival;
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete
A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

-

projektmunka:
o egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját
hazánkról, valamint egy elképzelt álomországról
plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről
Képek gyűjtése a különböző angolnyelvű országok karácsonyairól
ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása

TÉMAKÖR: Playfullearning
Óraszám: 11

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség
esetén segítséggel;
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lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó
jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során;
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos
alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív
munkaformákban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos
tevékenységekben használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő angol nyelvi
tevékenységekben.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő
körjátékok/táncok elsajátítása
játékos szótanulás: pl. minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim)
mondókák, dalok tanulása, előadása (nurseryrhymecompetition)
egyéni/csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése
Akasztófa játék
Barkochba
Activity
Bingó számokkal, szavakkal

TÉMAKÖR: Entertainment
Óraszám: 6

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy
mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget;
megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott
utasításokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős
tevékenységek során.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű írott szövegek felhasználása
szórakozás céljára.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint
szerepkártyák segítségével
egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése
képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása
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online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok,
mesék online
énekek, versek előadása
gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb
szabadidős tevékenységek során
keresztrejtvények megoldása (képek segítségével)
számítógépes játékok a célnyelven
Célnyelvi társasjáték, bábjátékok

TÉMAKÖR: Gaining and sharingknowledge
Óraszám: 2

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben,
projektmunkában szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi
kiegészítéssel;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető
információkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva;
alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel angol nyelven
Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét angol nyelvű információ
megszerzése.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
-

saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése
egyedül vagy csoportban,és annak bemutatása a tanulócsoport számára
rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas/mondatos kiselőadást tart a tanult
témakörökből
gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból
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Az angol nyelv tantárgy kerettanterve
az 5–8. évfolyamok számára
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs
céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen
nyelven ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a
tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és
állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen
nyelven is ki tudja fejezni.
Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a
nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás
folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól
változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt
tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való
biztatással kell segíteni.
A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított
nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik,
hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi
tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen
nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A
nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv
felépítését és szerkezetét.
A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló
tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek
fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a
digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő
tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és
csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi
eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai
szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban
történhessen.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig
hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések
elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai
fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és
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kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való
felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni,
felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott
témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti
kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint
fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való
viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:Az idegen nyelv tanulása
során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája
közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a
kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű
önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi
feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat
használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek
felkészítik a munkavállalásra.

Módszerek
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége
fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök
átadása szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrétbeszédhelyzetekben, akár képekkel vagy
nonverbális elemekkel segítve történik.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
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A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell
fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli
nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli
kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az
időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a
tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas
tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően
kommunikál az élő idegen nyelven.
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek
elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg
olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé
és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli
nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is.
A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen
nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások,
internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.
Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá,
érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen
nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé
válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja
saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt
feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú
tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes,
kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is
tartalmazniuk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos
feladatok, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési
formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán,
önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb
nyelvtanulási stratégiák elsajátítására. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik,
szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki
képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi
szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható
tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége
szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket
megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját
tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen
megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának,
melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe
ágyazva kell, hogy megjelenjenek.
Kimeneti szintek
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam
végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja
az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási
területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének
megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet,
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mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra,
főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre,
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás
fontosságát.
Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül:
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó
hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciótaz ismert nyelvi
eszközök segítségével;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott
vagy hallott szövegeket;
alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok
főbb jellemzőit.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási
eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré
csoportosítva jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott
évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6.
évfolyamra, valamint a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei
sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelésioktatási szakaszra vonatkoznak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik,
és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de
elemeik tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és
mélyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként
megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek,
témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését
segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz
kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő
nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.
Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is,
melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A
motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a
tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl.
fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat,
egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak
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gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
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Élő idegen nyelv: Angol
5–6. évfolyam
Az angol nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként
íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti
követelményeknek megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra
vonatkozóan.
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra
motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek
fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek,
melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a
hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az
előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is
fontos a stressz mentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, amelyben a tanuló
változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének megfelelő,
tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve
ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton
volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban
megnevezett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a
hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott
szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő,
autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban
fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül történő
kommunikáció és szövegértés is.
Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s
az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb
és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi
cselekvőképessége: egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb
kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák,
melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán
megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de
törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós
nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett
ismeretekre tudatosan építsünk.
Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és
nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt.
A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre
motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután
megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló
nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási
stratégiákkal.
Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik,
azokra épülnek.
Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések
példák):
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köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good
morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Takecare! How are you? Fine, thanks. I’m
OK.)
köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you verymuch.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’rewelcome. No problem.)
bemutatkozás megfogalmazása (Mynameis … Hello. Hi! Nice to meet you.)
információkérés, információadás (What’syourname? Myname is Peter. How old are you?
I’m 10. Where are you from? I’mfrom Budapest.When’syourbirthday? On 4th
July.What’syourfavouriteanimal? Myfavouriteanimals are cats. Have you got a pet?
Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got anybrothersorsisters? Yes, a brother. No, I
haven’t.)
hogylét iránti érdeklődés (How are you?What’swrong?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’mfine, thanks. I’m OK.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’mverysorry.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.)
jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (MerryChristmas! Happy New Year! Happy
Easter!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Dear Peter, Best wishes)
véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you
think? I think …)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t.
What’syouropinionabout …? I think …)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this?What is it like?
It’s …/ It’sbig and comfortable.What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I
don’t.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’tknow. I haveno idea.)
nem értés megfogalmazása (I don’tunderstand.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)
alapvető érzések kifejezése (I’mcold. I’mhungry. I’m happy/sad/angry.)
akarat, kívánság kifejezése (Would you likea ...? Yes, please. No, thanks. I wouldlike …)
kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry,
I can’t.)
javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to
the cinema? Yes, sure.)
meghívás és arra reagálás (Can you come to myparty? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’dlike
to invite you to my party.)
kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank
you. Thank you.)
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betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the
text, please.)
Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű
kifejezések példák):
létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m …I’mnot … Are you …? Is he …?
Whois he? What’sthat?)
szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eatbread for
breakfast. I don’tlikecheese. Do you play tennis?)
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: PresentContinuous (Why is shecrying?
I’mnotlistening. I’mleaving.)
létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Wereyou …? Was
he…?Whowasthere? What wasthat?)
cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I atebread for breakfast. I didn’t
see the film. Did you visit Joe?)
jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’mgoing to be a doctor. It’sgoing to rain.)
felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’tshout.)
kérdőmondatok, kérdőszavak (who?,when?, where?, what?, how?)
birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’sbrother
…)
mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children)
mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second,
third…)
mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDshave you got? I’ve got
a lot of/fewCDs.)
mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (Howmuchmoneyhave you got? I’ve
got a lot of/littlemoney.)
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (Howoften? always, often, sometimes, never,once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday,
It’seight. It’squarter to eight.)
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’syoungerthanSue. Mary is the
prettiestgirl.)
minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.)
szövegösszetartó eszközök: névelők(a, an, the), mutató névmások (this, that, these,
those), kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him,
them…), some/any (There are some pencils in the bag. Have you got anysisters? I
haven’t got anymatchboxes. There’s some water in the vase., There isn’tanyjuice in
myglass.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
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Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.

Az 5–6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra.(+12 óra)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt óraszám
Personaltopics and topics concerning immediate environment
32+32+2
and nature
Public matters
4+4+1
Topics concerning classroom activities
15+15+2
Cross-curricular topics and activities
4+8+1
English and language learning
8+4+1
Intercultural topics
13+14
Current topics
8+6+2
Entertainment and playful learning
12+10+2
Gaining and sharing knowledge
6+9+1
Összes óraszám:
102+102+12

TÉMAKÖR: Personaltopics and topicsconcerningimmediateenvironment and nature
JAVASOLT ÓRASZÁM:64+2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
üzeneteket ír;
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;

257

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök,
rokonok (family relations)
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen
környezet, otthon
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás
részei, bútorok, háztartási eszközök
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi
kapcsolatok (social relations)
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals,
plants
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet,
a város és a vidék
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
természetvédelem, állatvédelem
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti
jelenségek (naturalphenomena)
Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű
nyelvi elemekkel
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− projektmunka egyénileg (PPT):
o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
o a lakóhely és környezetének bemutatása
− scrapbook/poszter készítése:
o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.
o ‘A családom’
o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor, táplálkozás,
szokásaik stb.)
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o ‘Okosház’
projektmunka csoportban:
o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc
filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)
o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
o (makett készítése): A mi házunk; Álomházam; Lakóhelyünk
csoportos internetes kutató munka: ’Familiesaround the world’ képek gyűjtése, azok
bemutatása, összehasonlítása az órán
szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje
internetes kutatás: meddig élnek a különböző állatok?
kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,
o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
internetes kutatás: Myhero’s/actor’s life and lifestyle
Szerepjátékok:
o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról
o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Public matters
JAVASOLT ÓRASZÁM:8+1 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben
és a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticketofficer,
tourist)
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
culturalinstitutions, restaurants, national and internationalattractions/sights, city
life/country life
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrancetickets,
forms, brochures
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
culturalevents, ways of entertainment
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A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
givingdirections, givinginformation
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, travelling, national and internationaltourism
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt
felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására
− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság)
- melyik a leghatásosabb reklám?
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):
o ’What do you know about…?’ (The moon, The PacificOcean, Crocodiles,
Tokio, Jazz music stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.
o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in
yourhometown stb.) - egy nevezetességgel lehet továbblépni.
− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása
− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról
− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése
o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.)

TÉMAKÖR: Topicsconcerningclassroomactivities
JAVASOLT ÓRASZÁM:30 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális
alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során;
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
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nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak
megfelelően alkalmazza;
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület
(schoolstaff)
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objectsused for
studying
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
afternoonactivities, schoolfestivals, school traditions, events,
extracurricularopportunities for languagelearning/use of language
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning,
socialevents, hagyomány őrzés (keeping traditions)
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tudás
(knowledge), nyelvtanulási célok (languagelearningtargets)
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos

iskolai szokások, napirend, órarend
iskolai szabályok
iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban
tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain)
o iskolánk bemutatása
o kedvenc tanárom bemutatása
o kedvenc iskolai helyem bemutatása
kérdőív készítése:
o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli
összesítés
kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
o
o
o
o

-

-

-
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csoportos feladat:
o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?
Iskolai versenyek:
o olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok
segítségével elolvasni?
o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből
o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi
követelményekből

TÉMAKÖR:Cross-curriculartopics and activities
JAVASOLT ÓRASZÁM:12+2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− internetes kutató- és projektmunka:
o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)
− egyéni projektmunka:
o Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan?
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy
o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hillsnear Budapest,
towns in England, lakes in Hungary, cities in America stb…)
TÉMAKÖR: English and languagelearning
JAVASOLT ÓRASZÁM:12+1 óra

TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén.
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi
készségek (languageskills, languagelearning, languages)
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek
felismerése
Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

− tanulásmódszertan tudatosan:
o memóriafogas
o tanulókártyák
− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel
− közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal
− filmnézés a célnyelven
− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása
− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő
beszámoló készítése az osztálytársak számára
− csoportos projekt:
o társasjáték készítése pl. ’Use the word’ (minden kockán egy szó, mondatot kell
vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)
o betűzés játékosan (betűzd a szót, a többiek írják le)
− keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata
− játékos diktálási feladatok
o ’Runningdictation’
o ’Chinesewhispers’
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)
−

TÉMAKÖR:Interculturaltopics
JAVASOLT ÓRASZÁM:27 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− az Egyesült Királyság megismerése hagyományos és digitális kutatómunka majd órai
kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén:
o az angol iskolák jellemzői, napirend
o tipikus angol ház, lakás
o mindennapi szokások
o ünnepek a családban
o állattartási szokások, kedvenc állatok
o angol nyaralási szokások
o angol időjárás
o az Egyesült Királyság tájegységei, országrészei
o angol étkezési szokások, tipikus ételek
− olvasott szövegértés fejlesztése: az Amerikai Egyesült Államok – jellemző adatok,
alapvető tudnivalók
− projektmunka csoportban (plakát készítése):
o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása számokban, ill. képekkel
illusztrálva –hasonlóságok, különbségek bemutatása- (kultúra, étkezés,
hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.)

TÉMAKÖR: Currenttopics
JAVASOLT ÓRASZÁM:14+2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a
hozzájuk tartozó szituációkban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó
alapvető szókincs megértése célnyelven.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− projektmunka:
o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek
gyűjtése)
o képaláírások megfogalmazása
o időjárásjelentés
− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
o lenémított film tanulói kommentárral
− szerepjáték:
o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel

TÉMAKÖR:Entertainment and playfullearning
JAVASOLT ÓRASZÁM:22+2 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás
és játékos nyelvtanulás céljára
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

− nyelvi és egyéb hagyományos játékok: Scrabble, Activity, Ország-város, ’Találd ki, ki
vagyok’, Barkochba, kártyajátékok
− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz
− projektmunka, prezentáció:
o kedvenc dalom/együttesem/filmem/színészem/animációs filmszereplőm/játékom
bemutatása
− egy kisfilm/rajzfilm megtekintése
− közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása
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TÉMAKÖR: Gaining and sharingknowledge
JAVASOLT ÓRASZÁM:15+1 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy
kooperatív munkaformákban;
találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű
véleményekkel hozzászólásokkal
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából
− scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz
− IKT eszközökkel elkészített és segített prezentáció
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A német nyelv tantárgy kerettanterve
az 5–8. évfolyamok számára
Célok és feladatok
Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat
melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek,
másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes
nyelvtanári munkához.
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének
fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs
céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen
nyelven ismereteket szerezni.
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a
tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és
állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen
nyelven is ki tudja fejezni.
Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 2-4. évfolyamon megkezdett
nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a
nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás
folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól
változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt
tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való
biztatással kell segíteni.
A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított
nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik,
hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi
tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen
nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A
nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv
felépítését és szerkezetét.
A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás
megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló
tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek
fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a
digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő
tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és
csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket.
Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi
eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai
szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban
történhessen.
Kapcsolódás a kompetenciákhoz
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a
korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló
képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig
hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések
elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai
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fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és
kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való
felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.
A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra,
hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse
gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt,
információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen
nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket
felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg.
Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.
A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális
eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit
és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.
Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók
fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több
szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni,
felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott
témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti
kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.
A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a
nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása,
cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint
fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való
viszonyát.
A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:Az idegen nyelv tanulása
során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája
közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a
kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű
önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós
nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi
feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat
használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek
felkészítik a munkavállalásra.
Módszerek
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan
életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége
fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök
átadása szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy
nonverbális elemekkel segítve történik.
Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő
szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven
megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok,
információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen
nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.
A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell
fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli
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nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli
kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az
időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a
tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas
tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően
kommunikál az élő idegen nyelven.
A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében
elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a
tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek
elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg
olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé
és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli
nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is.
A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen
nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások,
internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.
Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá,
érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen
nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé
válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja
saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi
országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt
feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el.
A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú
tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes,
kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is
tartalmazniuk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos
feladatok, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési
formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán,
önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb
nyelvtanulási stratégiák elsajátítására. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik,
szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki
képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni.
A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az
alapja az idegen nyelvű, autentikus szövegmely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi
szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható
tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége
szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket
megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját
tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen
megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának,
melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe
ágyazva kell, hogy megjelenjenek.
Kimeneti szintek
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam
végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja
az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási
területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének
megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet,
mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra,
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főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre,
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás
fontosságát.
Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül:
változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív
munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel;
nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó
hangzószövegekben megjelenő információkat;
kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és
azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően,
egyszerű spontán helyzetekben;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi
eszközök segítségével;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott
vagy hallott szövegeket;
alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok
főbb jellemzőit.
Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási
eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré
csoportosítva jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott
évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6.
évfolyamra, valamint a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei
sorolnak fel. A megadott nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelésioktatási szakaszra vonatkoznak, az előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik,
és a tanulónak témakörtől vagy a választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket.
A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de
elemeik tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és
mélyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a
tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként
megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek,
témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését
segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz
kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő
nyelvtanulási tevékenységeket jelölik.
Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is,
melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A
motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a
tanulók szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl.
fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat,
egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve
szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak
gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók
meghatározásával nem kötelező érvényűek.
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5-8. évfolyam
A német nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként
íródtak, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti
követelményeknek a megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra
vonatkozóan

5-6. évfolyam
Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra
motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek
fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek,
melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a
hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az
előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is
fontos az oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet kialakítása, amelyben a tanuló
változatos munkaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos
és játékos feladatokat old meg.
Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe
illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvi
helyzeteken és nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is
megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek fejlesztése integráltan történik; ám a
beszédkészség és a hallott szövegértés készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli
szövegalkotás és kommunikáció, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A
szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek,
történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a
digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is.
Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és tartalmakkal
találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit tovább bővíti. A témakörök
egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a
tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs
célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák,
melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel,
másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a
nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul
meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is
valós nyelvhasználati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül szerzett ismereteire
tudatosan kell építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a
tanuló nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező
emberekkel, illetve kultúrájukkal szemben.
A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre
motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb nyelvhasználatra törekszik. Miután
megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló
nyelvtanulóvá válás útján, s a 6. évfolyam végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási
stratégiákkal.
A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes
témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek,
struktúrák kerültek meghatározásra, melyek az előző évfolyamra megadottakat bővítik, azokra
épülnek.
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Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések
példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten
Tag! GutenMorgen! GutenAbend! Tschüss! AufWiedersehen!)
köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ichheiße Peter. Mein Name ist Peter.)
Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wowohnst du?
Ichwohnein …Woherkommst du? Ichkommeaus ... Wie ist dein Zimmer?
Wohingehst du in den Ferien?)
hogylét iránti érdeklődés (Wiegeht’sdir?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut.
Nicht so gut.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (KeinProblem.)
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. HerzlichenGlückwunschzum ...!
Alles Gute! Viel Spaß!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (FroheWeihnachten. FroheOstern.
FrohesneuesJahr.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és emailben (Lieber Peter! Liebe Eva! HalloFreunde! LiebeGrüße / VieleGrüße)
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Dasistsuper. Das ist nicht
gut. Das finde ich toll.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist
schön.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése(Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch,
ichspieleauch!)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (KeineAhnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
betűzés kérésének kifejezése (BuchstabierebittedeinenNamen.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies
den Text.)
kívánság kifejezése (Ich möchte…)
Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist ….
Seidihr …?)
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cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ichtanzegern.
IchspieleKlavier. Ich singe.),tőhangváltós igék (Wasisst du am liebsten? Wohin fährst
du in den Ferien?), elváló igekötős igék (ErliestdasMärchenvor. Die Schüler machen
das Buch auf.),
felszólító mód Imperativ (Stehauf! Setzteuch! NehmenSiePlatz!)
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
(eins, zwei, erste, zweite, einStückSchokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts,
oben, unten, in)
kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal,
jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter,
dieseWoche, nächsteWoche)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und,sondern, oder, denn, aber), névmások
(das, ich)
Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó
célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a
tanult nyelvi elemek felhasználásával.
Az 5–6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Themen
und
SituationenimpersönlichenBereich
und
imBereich der unmittelbarenUmgebung und Umwelt
Themen und SituationenimBereich des öffentlichenLebens
Themen und SituationenimBereich des Klassenraums
Fächerübergreifende Themen und Situationen
BezügezurZielsprache und zumSprachenlernen
Interkulturelle und landeskundliche Themen
Aktuelle Themen
Unterhaltung und spielerischesLernen
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Összes óraszám:
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50

40

10
20
8
6
15
10
20
5
144

10
20
10
6
22
10
17
9
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TÉMAKÖR:Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der
unmittelbaren Umgebung und Umwelt

JAVASOLT ÓRASZÁM:90 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt
lineárisan összefűzve;
rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az
ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban;
értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi,
egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja;
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre;
üzeneteket ír;
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel;
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot;
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget,
elégedetlenséget;
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is,
többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök
segítségével.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
dieunmittelbareUmgebung, dasZuhause, dieSchule
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des
Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys,
Einrichtung
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
sozialeBeziehungen
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere,
Pflanzen
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die
Natur, Wetter
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturschutz, Tierschutz, Haustierehalten
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A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit
Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű
nyelvi elemekkel
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert
nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi
elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő
interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− projektmunka egyénileg (prezentáció):
 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása
 a lakóhely és környezetének bemutatása
− scrapbook/poszter készítése:
 ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.)
 ‘A családom’
 ‘Háziállatom’, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás,
szokásaik stb.)
 ‘Okosház’
− projektmunka csoportban:
 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc
filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.)
 csoportos internetes kutató munka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése,
azok bemutatása, összehasonlítása az órán
 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében?
 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk
− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag napirendje, szabadidő
− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok?
− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:
 ‘Házi kedvencek a csoportunkban’
 ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.)
− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)
− szerepjátékok:
 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel /énekeseddel az életéről és családjáról
 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek

TÉMAKÖR: Themen und SituationenimBereich des öffentlichenLebens
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JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte
in sozialenInstitutionen und imDienstleistungssektor
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle
und öffentlicheInstitutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmteOrte und
Sehenswürdigkeitenim In- und Ausland, Stadt und Land
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten,
Unterlagen, Prospekte
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
kulturelleEreignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung,
Auskunftgeben
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruchnehmen, Wegbeschreibung,
Auskunftgeben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys,
Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismusim In- und Ausland
A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget;
a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket
tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat
a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt
felhasználva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására
− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság)
- melyik a leghatásosabb reklám?
− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):
 Lakóhelyem bemutatása
 ’Mit tudsz róla?’ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.)
egyszerű válasszal lehet továbblépni
 ’Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!’
(Bécsben, Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.)
− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása
− kvízjáték a célnyelvi országokról
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− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása
− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a
csoportban (tv, olvasás, internet, sport stb.)

TÉMAKÖR: Themen und SituationenimBereich des Klassenraums
JAVASOLT ÓRASZÁM:40 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott
célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket;
felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz
tartozó témákban;
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések
alapján;
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy
kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári
segítséggel;
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a
tanult nyelvi elemeket;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos
nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során;
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy
digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás
során;
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló
történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról;
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését
kéri;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban
társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a
játék céljainak megfelelően alkalmazza;
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival
közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak
megfelelően alkalmazza.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte
in der Schule
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Bildungsinstitutionen
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des
Lernens
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A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen,
Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernensaußerhalb der Schule
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen,
Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Ziele mit demSprachenlernen,
Karriereorientierung
Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi
fejlesztő tevékenységek során
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
- projektmunka: - egyéni vagy csoportos
 iskolai szokások, napirend, órarend
 iskolai szabályok
 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás
összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása
- scrapbook / poszter készítése (’kiállítás’ az osztályterem falain):
 iskolánk bemutatása
 kedvenc tanárom bemutatása
 kedvenc iskolai helyem bemutatása
- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:
 kedvenc tantárgyak
 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát
- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása
- csoportos feladat:
 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját
felhasználni?
 mit csinál az ideális nyelvtanuló?
- Iskolai versenyek:
 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok
segítségével elolvasni?
 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből
 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből
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TÉMAKÖR:Fächerübergreifende Themen und Situationen
JAVASOLT ÓRASZÁM:18 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző,
életkorának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának,
élővilágának bemutatása
− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel)
− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan?
− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy
 pl. földrajz – ’Nevezz meg hármat!’ (Magyarország folyói, budai hegyek,
magyarországi tavak, német városok stb…)

TÉMAKÖR: BezügezurZielsprache und zumSprachenlernen
JAVASOLT ÓRASZÁM:12óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
ismeri a célnyelv főbb jellemzőit;
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán
kívül is;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és
befejezéséhez;
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén;
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik;
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen
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Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek
felismerése
A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is,
digitális csatornákon is
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok,
nyelvtanulási stratégiák feltérképezése kérdőívvel
− közös popzenehallgatás
− filmnézés a célnyelven
− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása
− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő
beszámoló készítése az osztálytársak számára
− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ’Használd a szót!’ (minden kockán egy szó,
mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)
− keresztrejtvény készítése és megoldása
− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás)
− játékos diktálási feladatok

TÉMAKÖR:Interkulturelle und landeskundliche Themen
JAVASOLT ÓRASZÁM:37 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai
szokásainkkal
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai
kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén:
 a német iskolák jellemzői, napirend
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 tipikus német ház, lakás
 mindennapi szokások
 családon belüli szerepek és feladatmegosztás
 ünnepek a családban
 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
 állattartási szokások, kedvenc állatok
 német nyaralási szokások
 német időjárás
 Németország tájegységei, országrészei
 német étkezési szokások, tipikus ételek
 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása
–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás,
ruházat, történelem stb.)

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen
JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a
hozzájuk tartozó szituációkban;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi
legfőbb hírekkel, eseményekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre
vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák
alapján

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek
gyűjtése), képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés
− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB)
 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban
 lenémított film tanulói kommentárral
− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel
− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított
kérdések segítségével

TÉMAKÖR:Unterhaltung und spielerischesLernen
JAVASOLT ÓRASZÁM:37 óra
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TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre;
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és
ismeretszerzésre;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal;
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás
és játékos nyelvtanulás céljára
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata
Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage
témakörben
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok,
ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, barkochba, kártyajátékok
− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz
− projektmunka, prezentáció:
 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs
filmszereplő bemutatása
− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása
− csoportchat: közös online csoport létrehozása

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung
JAVASOLT ÓRASZÁM:14 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy
kooperatív munkaformákban;
találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel
elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is;
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő
tartalmakkal.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:
− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából
− scrapbook / poszter készítése
− prezentáció
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Természettudomány
A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai
műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában.
Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris
keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között.
Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi
tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a
történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra.
A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína
(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti
törvényszerűségek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek
megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes
természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.
A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára
releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált
szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is
elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével
érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem
csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl.
múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához,
problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextus alapú tananyag-feldolgozás jóval
több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés,
amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul.
A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a
későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen
kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a
természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem
tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet,
megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges
megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás
memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat.
Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja
inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi
problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák
csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását.
Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek
mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik.
Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény
becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus
gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri.
A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a
természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a
tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre
önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló
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össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az
önirányító tanulás képességét is erősíti.
A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a
természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja
világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.
A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte
és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és
fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek
számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól
alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az
értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően
gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok
mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus
gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel
a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör
fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök
tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen
például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek,
terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az
induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák:Mivel a természettudomány alapvetően
gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon
gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló
felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállalhat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:A
természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves
korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek
akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását,
attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit
felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák
közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi
hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki
lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés
kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban
gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni
pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok
kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be.
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5–6. évfolyam
Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel
fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell
biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek
alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok
világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát
azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton
a környezetismeret tantárgyalapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a
természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.
Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók
cselekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a
természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos
tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat
során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az
ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.
A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit
önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető
képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül
is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami
ebben az életkorban nemcsak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve
verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó
tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a
mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben
minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek
megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb
évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre.
Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati
feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége,
amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás
fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a
másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig.
A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző
tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört,
az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a
szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen
környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a
fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet
felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és
lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.
Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és
változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a
felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a
természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi
vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi
felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében.
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Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 2 X 72 óra = 144 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Anyagok és tulajdonságaik
Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tájékozódás az időben
Alapvető térképészeti ismeretek
Topográfiai alapismeretek
Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének
megismerése során, terepi munkában)
A növények testfelépítése
Az állatok testfelépítése
Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti
problémái
Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Az energia
A Föld külső és belső erői, folyamatai
Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Szabadon felhasználható órák
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
12
7/5
7
5/ 2
8
6/ 2
6
6/0
7
7/0
7
3/4
7
7/0
10
5/5
10
5/5
11
0 / 11
9
0/9
10
0 / 10
10
0 / 10
6
3/3
10
10 / 0
6
4/2
4/4
144

TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik
JAVASOLT ÓRASZÁM:12 óra (7 / 5 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
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önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait,
különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit;
megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a
háztartásban és az iparban;
bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogat-növekedést;
kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való oldódásának
folyamatát;
felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;
elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges
teendőket;
megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző
típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint
rendszernek a komplexitását;
korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait;
vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágyszárú és fásszárú növények részeit;
megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott szempontok
alapján.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A közvetlen környezet anyagai
Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai
Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai
Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága
Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai
A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei
Az anyagok különböző halmazállapotai
Halmazállapot-változások
A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel
A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés
Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban
Az oldódás
Az olvadás és oldódás közti különbség
Tűzveszélyes anyagok
A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében
A talaj szerkezete, fő alkotóelemei
A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme
A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében
A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében
Hely- és helyzetváltoztatás
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FOGALMAK
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás,
oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás,
helyváltoztatás, helyzetváltoztatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok rögzítése
rajzban és írásban
Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok rögzítése
rajzban és írásban
Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen
megfigyelhető halmazállapot-változásokról
Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az
oldhatatlanság megfigyelésére
Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom,
szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő
rögzítése
Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban
A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel
Tipikus lágyszárú és fásszárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
TÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
JAVASOLT ÓRASZÁM:7 óra ( 5 / 2 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;

észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja;

Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a
napi és évi közepes hőingást;

leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati
térképek adatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői
Mérési eljárások, mérőeszközök használata
Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása
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A napi középhőmérséklet számítása
A napi és az évi hőingás számítása
Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése
FOGALMAK
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram,
éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a
tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására
Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése
Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a
hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására
Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása
TÉMAKÖR:Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra ( 6 / 2 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott vagy
önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;
felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;
önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás jelenségét,
példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;
megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek
gyakorlati életben való megjelenését;
megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó
anyagokat és az energiatermelés folyamatát;
kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit;
kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és
következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A mágneses tulajdonságok megfigyelése
Testek elektromos állapotának létrehozása
Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai
A villám keletkezése
Energiahordozók fajtái
Energiatakarékosság
A növények életfeltételei
A csapadékképződés folyamata
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FOGALMAK
mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és/vagy írásban
Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról
Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása
Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók
megértéséhez
Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és épített
környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban
Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és/vagy írásban
Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és/vagy írásban
TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben
JAVASOLT ÓRASZÁM:6 óra ( 6 / 0)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és élettelen
környezet elemein;
tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan;
megfigyeli a természet ciklikus változásait;
megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;
modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon
Az idő mértékegységei
Napirend, hetirend tervezése
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései
A napszakok váltakozása
Az évszakok váltakozása
FOGALMAK
idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Napirend és hetirend készítése
A Föld és a Hold mozgásainak modellezése
A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyiidő, zónaidő)
Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére
Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain.
TÉMAKÖR:Alapvető térképészeti ismeretek
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JAVASOLT ÓRASZÁM:7 óra ( 7 / 0)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
meghatározza az irányt a valós térben;
érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését;
felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen;
megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;
fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok egymáshoz
viszonyított helyzetét;
felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép,
közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép).
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen
Irány meghatározása térképen
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései
A térábrázolás különböző formái
Felszínformák ábrázolása
A térkép jelrendszere
A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés
Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei
A térképek fajtái
FOGALMAK
fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték,
domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel
Iránytű készítése
Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben
Magyarország nagytájainak bemutatása
Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken
Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az
égtájak megjelölésével
Kirándulás, túraútvonal tervezése
TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM:7 óra ( 3 / 4)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
meghatározza az irányt a valós térben;
érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
tájékozódik a térképen és a földgömbön.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken;
felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;
megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését;
ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;
felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;
bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és a
szomszédos országokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén
Tájékozódás a földgömbön
Földrészek, óceánok
Nevezetes szélességi körök
Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet
Főfolyó, mellékfolyó, torkolat
Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek
Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen
FOGALMAK
földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északisarkkör, délisarkkör, Északi-sark, Déli-sark,
tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése
Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak…
Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével
Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről
TÉMAKÖR:Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének megismerése
során, terepi munkában)
JAVASOLT ÓRASZÁM:7 óra ( 7 / 0)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
meghatározza az irányt a valós térben;
érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;
tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet
készít;
tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;
meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;
használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Térképvázlat készítése ismert területről
Terepi tájékozódás
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Útvonalterv készítése
Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal
FOGALMAK
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése
Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS segítségével
Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy
térinformatikai alkalmazásokkal
TÉMAKÖR:A növények testfelépítése
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra( 5 / 5)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;
összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;
felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott
szempontok alapján;
ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint
csoportosít;
azonosítja a lágyszárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A növények életfeltételeinek igazolása
Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján
Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése
Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése
Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján
Biológiai védekezés formái a kertekben
FOGALMAK
életfeltétel, életjelenség, lágyszárú, fásszárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése
Növények életfeltételeinek vizsgálata
Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg
mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban
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Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online
alkalmazás segítségével
Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról
Kerti kártevő rovarok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Madárodú, madáretető, madárkalács készítése
Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása
TÉMAKÖR:Az állatok testfelépítése
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra( 5 / 5)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;
összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés,
életfeltételek, szaporodás) alapján;
felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;
az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;
azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;
mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az állatok életfeltételeinek igazolása
Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott
szempontok alapján
Állati testrészek és funkcióik megnevezése
Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése
Egysejtű élőlények vizsgálata
Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának vizsgálata
Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának vizsgálata
FOGALMAK
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.) megfigyelése
nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban
Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online alkalmazás
segítségével
Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont
Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről
Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban
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TÉMAKÖR:Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM:11óra( 0 / 11)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
életközösségként értelmezi az erdőt;
felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők
életközössége esetén;
példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és
állatfajokból;
példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;
tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában
A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés
Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása
Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása
Erdei táplálkozási láncok és hálózatok
A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei
Erdei életközösség megfigyelése terepen
FOGALMAK
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás,
táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás

életközösség,

tápláléklánc,

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása
Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése
Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés
Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből
Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról
Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg mikroszkóppal,
a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk
Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól
TÉMAKÖR:A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM:9 óra ( 0 / 9)
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit;
életközösségként értelmezi a mezőt;
felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek életközössége
esetén;
példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és
állatfajokból;
példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;
tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában
A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek esetén
A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása
Mezei táplálkozási láncok és hálózatok
A természeti és a kultúrtáj
A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása
Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen
FOGALMAK
síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés,
szántóföld, fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc,
táplálékhálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása
Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése
Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből
A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése
Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos
terület ismeretanyagának felhasználásával
Gabonamagvak anyagainak kimutatása, tapasztalatok összegzése több természettudományos
terület ismeretanyagának felhasználásával
A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg
sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól
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TÉMAKÖR:Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra ( 0 / 10)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;
tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;
életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;
összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;
felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti
életközösségek esetén;
példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények környezethez
történő alkalmazkodására vonatkozóan;
táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti növényés állatfajokból;
példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre gyakorolt
hatásait;
tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői
A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés
A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez
Vízi táplálékláncok és -hálózatok
A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége
A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre
Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen
FOGALMAK
hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző
madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás,
vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása
Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek készítése
Egy szennyvíztisztító telep felkeresése
Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata
nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő
rögzítése
Moszatok, lágyszárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a tapasztalatok
rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük, kérgük,
a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
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Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a tapasztalatok
rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének
modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése
TÉMAKÖR:Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra ( 0 / 10)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
érti, hogy a szervezet rendszerként működik;
tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával;
tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;
látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;
érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;
tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése
Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői
A kamaszkori érés, testi és lelki változások
Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései
Táplálékpiramis
Elhízás és kóros soványság
Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök
A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat
FOGALMAK
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség,
betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint, koleszterinszint)
elemzése
Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése
Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása
Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban
Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása
Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása
Egészséges étkezési napirend összeállítása
A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása
Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm
segítségével
A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése
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TÉMAKÖR:Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM:6 óra ( 3 / 3)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;
példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;
megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Energiahordozók csoportosítása
Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása
A bányászat környezeti hatásai
Légszennyező anyagok és hatásaik
FOGALMAK
megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj,
földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális
éghajlatváltozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése
Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira
Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény)
Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése
TÉMAKÖR:A Föld külső és belső erői, folyamatai
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra ( 10 / 0)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen
vizsgálható tulajdonságait;
példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;
tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;
ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás,
komposztkészítés, ökológiai kertművelés);
felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység
hatásait;
magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a felszínformálás
közti összefüggéseket;
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magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A gyűrődés és a vetődés folyamata
A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse
Néhány jellegzetes hazai kőzet
Talajképződés folyamata
Talajpusztulás problémája
Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai
kertművelés)
Belső és külső erők hatásai
A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései
Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés
FOGALMAK
gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag,
komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégzőképesség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli hegységben
Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával stb.)
Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom)
A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter
készítése
A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával
„Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével
„Minivulkán” készítése
A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és melegvizet tartalmazó edények
segítségével
A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél)
Túrázó „minilexikon” összeállítása
„Zsebkomposzt” készítése
Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben
Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes
vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon
TÉMAKÖR:Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
JAVASOLT ÓRASZÁM:6 óra ( 4 / 2 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;
ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;
tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
megnevezi az éghajlat fő elemeit;
jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);
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értelmezi az évszakok változását;
értelmezi az időjárás-jelentést;
piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az éghajlat elemei
A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése
Időjárás-jelentés
Várható időjárás
Időjárási piktogramok
FOGALMAK
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről
Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal
Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal
Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában
Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség
jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok
viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése
írásban, grafikonok, rajzok segítségével
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Ének-zene
1-2. évfolyam
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a
tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt
kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek
hatása életre szóló, túlmutat az iskola falain.
Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is
fejleszt, melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás).
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív
tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is
pozitívan járul hozzá.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az
idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre
hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális
kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló
megismeri a zene mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő
használatát is.
A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen
irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is,
hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek,
alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való
figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos
nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az
improvizáció adta lehetőségeket is.
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve,
tevékenység központú módszer alapján valósul meg.
A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges
tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános
műveltségünk megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője.
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem
alkalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely
nemzeti, de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e
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századok csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis
bálványok..." (Kodály Zoltán)

1–4. évfolyam
Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a
témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. A témakörök és a
fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben
is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv
megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti
identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást.
További cél az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez
jussanak. Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk,
ritmikai alkotásaik, saját kis zenei kompozícióik által.Fejlődjön ritmikai készségük, zenei
hallásuk, tanuljanak meg alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi
alkotásokat, korosztályuknak megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A
tanulók számára biztosítani kell, tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást,
mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás szépségének megbecsüléséhez.
1–2. évfolyam
 Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely
megelőzi az ismeretek tanítását.
 A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik.
 Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a
folyosón – ahol csak hely és alkalom adódik rá.
 Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos
gondozása.
 Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és
a tiszta intonáció kialakítása.
 A zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen.
 A tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és
szabad mozgás improvizációval fejezzék ki.
 A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a
pedagógus és a tanulók közös alkotó munkája.

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 144 óra.
1. évfolyam évi 72 óra, heti 2 óra
2. évfolyam évi 72 óra, heti 2 óra
Témakör neve

Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei

Javasolt óraszám
1-2.osztály
70
27
13
13
304

szabad
felhasználású
2
2
1
1
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írás, olvasás
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2

13

Összes óraszám:

136

8

35
14

2
2

1.osztály
Zeneművek/ Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/ Zenei írás,
olvasás
Alap óraszám
Gyakorlás
Összes óraszám:

6
7
6
68
4
72
2.osztály

Zeneművek/ Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei ismeretek/ Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/ Zenei írás,
olvasás
Alap óraszám
Gyakorlás
Összes óraszám:

35
13
1

7

1
2

6
7
68

4
72

Témakör
Zeneművek/ Énekes anyag

Óraszám
35 + 35

Kapcsolódási
pontok

A gyermekdalok, gyermekjátékdalok olyan zeneművek,
melyek az életkornak megfelelő élethelyzetek zenei
képét adják. Lehetőséget adnak játékra, különböző
mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok
elsősorban,
de
nem
kizárólagosan
pentaton
hangkészletűek,
figyelembe
véve
a
gyermek
hangterjedelmét is.
Zeneművek 1.o.35 + 2
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok, Dalok
mindennapi
élethelyzeteket, alkalmakra,
életképeket kifejező dalok
jeles napokra
Aki nem lép egyszerre;
Budabuda bácsi;
Szent Gergely
Bújj, bújj itt megyek;
doktornak;
Bújj, bújj medve;
Télapó itt van
Bújj, bújj zöld ág;
(Gyermekdal –
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Mondókák,
kiszámolók
Egy
megérett
meggy;

Magyar nyelv és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés,
érthető
– szövegejtés, helyes
a artikuláció.
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Egyenlőre, két kettőre;
Egyél libám;
Erdő mellett nem jó lakni;
Ess, eső, ess;
Ég a gyertya, ég;
Éliás, Tóbiás;
Én kiskertet kerteltem;
Fecskét látok;
Fehér liliomszál;
Gyertek haza ludaim;
Gyertek lányok játszani, játszani;
Gyertek lányok ligetre;
Gyerünk, menjünk vendégségbe;
Hej, a sályi piacon;
Hess el, sas!;
Hinta, palinta;
Hód, hód, fényes lánc;
Kering az orsó;
Kicsi vagyok én;
Körtéfa;
Megy a kocsi;
Nyisd ki Isten kiskapudat;
Rece, rece pogácsa;
Sírjunk, ríjunk;
Szegény legény;
Szólj síp, szólj;
Ti csak esztek, isztok;
Túrót ettem;
Tücsök koma gyere ki;
Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Donászy M.);
Kirje,
kirje;
Járdányi Pál –
Szőnyi Zoltán:
Brumm,
brumm, Brúnó;
Sárdó,
gyűjj
el;Esik
eső
karikára; Balázs
Á. – Nádas
Katalin:
Fűzzünk,
fűzzünk;
Már megjöttünk
estére
(vers:Károlyi
Amy);
Hová
mégy te kis
nyulacska?

Névcsúfolók –
pl.
Balázs,
csípjen meg a
darázs;
Hüvelykujjam
almafa;
Lementem a
pincébe;
Gyerekek,
gyerekek,
szeretik
a
perecet

Matematika: páros
számok.
Erkölcstan:
szabálytudat
erősítése.
Dráma és tánc:
népi
gyermekjátékok,
szerepjátékok,
népdal és néptánc
kapcsolata.
Vizuális kultúra: a
népi tárgykultúra.
Testnevelés
és
sport:
mozgás,
tánc,
játék,
mozgáskoordináció

Zeneművek 2.o
Gyermekdalok,
gyermekjátékdalok,
mindennapi Dalok alkalmakra, jeles napokra
élethelyzetek, életképek
Hull a pelyhes;
A gúnárom elveszett;
Betlehembe, jer, pajtás!;
A part alatt;
A kis Jézus;
Csillagoknak teremtője;
Regöljünk, regöljünk;
Csömödéri;
Ma van húsvét napja (Húsvétoló);
Egy kis malac;
Állj be, Berci katonának!;
Egyszer egy királyfi;
Még azt mondják nem illik;
Elvesztettem zsebkendőmet;
Járdányi Pál - Weöres Sándor:
Ess, eső, ess;
Tavaszköszöntő (Sándor napján);
Este van már, nyolc óra;
Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán:
Harcsa van a vízbe’;
Orgona ága;
Hatan vannak a mi ludaink;
Serkenj fel, kegyes nép
Három éjjel,
Hej, tulipán;
Hej, vára vára;
Hess, légy, ne szállj rám;
Hol jártál, báránykám?;
Hopp, Juliska;
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Hová mégy?;
Isten éltessen, Péter, Pál!;
Járom az új várnak;
Kapitány úr megizente;
Keresd meg a tűt;
Két krajcárom;
Kis kece lányom;
Kivirágzott a diófa;
Kőketánc;
Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi;
Láttál-e már valaha;
Méz, méz, méz;
Most viszik, most viszik;
Nincs szebb állat, mint a lúd;
Süssünk, süssünk valamit;
Szélről legeljetek;
Széles az én kedvem ma;
Ti csak esztek;
Tivi - tovi tács;
Tüzet viszek;
Úszik a kácsa;
Virágéknál ég a világ

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
A
témakör
tanulása
nevelési-oktatási szakasz végére:
csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi eredményeként a tanuló:
sajátosságainak
megfelelő
hangmagasságban emlékezetből énekel legalább 20
gyermekdalt;
énekel, törekszik a tiszta intonációra;
jó testtartással, helyes légzéssel,
különböző hangerővel tud énekelni;
megfelelő tempóban,
a zenei produkciók kifejező előadásmódján a
artikulálva énekel c’ – d”
pedagógus visszajelzése alapján alakít;
hangterjedelemben;
a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban, elsajátítja a jól intonált, kifejező
dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan
éneklés alapjait;
részt vesz;
alkotóként vesz részt
hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy
gyermekjátékdalok
hangszeren játszó osztálytársa kíséretével;
előadásában;
ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető a gyermek a dalokban felfedezi
szolmizációs hangokat;
önmagát, s így azonosulni tud
kézjelről énekel;

velük;

belső hallása fejlődik.

aktívan részt vesz az iskola vagy a
helyi közösség hagyományos
ünnepein.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése
A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak
gyakorlásával, mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről
való éneklés.
Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül
A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán
A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban
Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete
A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása
Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció
A kézjel, mint jelrendszer ismerete
Fogalmak: Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció;
kézjel

Témakör
Óraszám
Zeneművek/Zenehallgatás
14 + 2
13
A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra
keretei között csak részletek meghallgatására van mód. A zeneművek
élményszerű bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb pedagógiai
eszköz, a motiváció. Ezt szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a
zenékhez, dalokhoz kapcsolódó táncok, játékok megtanulása és a zenei
előadások, zenés filmek videó felvételről történő megtekintése.
1.osztály
Kodály
Zoltán:
Gergely-járás,
részlet a gyermekkarból;
Nyulacska – gyermekkar;
Katalinka – gyermekkar;
Bartók Béla: Gyermekeknek I./3.
Szegény legény; I./12.
Lánc, lánc, eszterlánc;
Bartók Béla: Mikrokozmosz –
részletek; 44 hegedűduó – I. füzet –
Párnástánc
(Elvesztettem
zsebkendőmet);
Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal
– vegyeskar;
Adriano
Banchieri:
Állatok
rögtönzött ellenpontja;
Leopold
Mozart:
Gyermekszimfónia – részlet;

2.osztály
Erkel Ferenc: Himnusz;
Kodály: Méz, méz, méz –
gyermekkar;
Hajnövesztő
–
gyermekkar;
Csillagoknak
teremtője – duett; Nagyszalontai
köszöntő – gyermekkar;
Bartók
Béla:
Cipósütés
–
gyermekkar; Gyermekeknek I./1.
Játszó
gyermekek
(Süssünk,
süssünk valamit);
I./4.
Párnatánc
(Elvesztettem
zsebkendőmet);
I./6.
Balkéztanulmány
(Hej,
tulipán); I./7. Játékdal (Keresd
meg a tűt);
I./17. Körtánc (Kis kece lányom);
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pontok
Dráma és tánc:
dalszövegekhez
kapcsolódó
dramatizált
előadás, szabad
mozgásos
improvizáció.
Vizuális
kultúra:
zenével
kapcsolatos
élmények
vizuális
megjelenítése.
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W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny
III. tétel – részlet;
Saint-Saëns: Az állatok farsangja –
részletek;
Csajkovszkij: Diótörő - Játék
katonák indulója;
Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék –
Sípkészítő (Szólj síp);
Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a
hátán”

II./23. Táncdal (Hopp, Juliska);
II./27.
Tréfa
(A
gúnárom
elveszett);
Bartók
Béla:
Mikrokozmosz – Mese a kis
légyről;
Antonio Scandelli: A tyúk;
A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II.
tétel;
W.A. Mozart: Német táncok –
Utazás szánon;
Saint-Saëns: Az állatok farsangja –
részletek;
Rimszkij–Korszakov:
Dongó;
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei
– Kiscsibék tánca a tojáshéjban;
Állatos dalok;
Betlehemes
/A
kis
Jézus
aranyalma
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ahhoz, hogy a tanuló a nevelési- a hallgatott zenét adott szempontok alapján
megfigyeli, és ezekről tanári kérdések
oktatási szakasz végére:
érzékeli és megnevezi a hangerő,
segítségével szóban beszámol;
hangszín,
hangmagasság
a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei
változásait, az őt körülvevő
befogadás örömét;
világ
hangjaiban,
tanult
felismeri a zongora hangját;
dalokban, zeneművekben;
zenehallgatási
élményekkel felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a
vegyeskar hangzását;
gazdagodik;
megismeri az énekelve megtanult
dalt, feldolgozás formájában is;

meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását
a zenekari hangzástól;

képes asszociálni a hallott zenében
megjelenített
állatokra,
életképekre;

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;

megismer
több,
a
mindennapokhoz,
továbbá
alkalmakhoz,
ünnepekhez,
jeles napokhoz fűződő zenei
részletet;

képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
képes megérteni az zenék üzenetét;
szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás
improvizációval – egyénileg, párban vagy
csoportosan – kifejezi a zene által benne
keltett érzéseket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és
műfajú zenék hallgatása;
 Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése;
 Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;
 A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás
improvizációval;
 Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre;
 Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban;
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 A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban;
 A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult
zenei anyagban.
FOGALMAK
énekhang; gyermekkar;vegyeskar; zongoramű; kíséret;népdalfeldolgozás;zenekar;duó

Témakör
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés

Óraszám

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul
ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
érti a tempó és az egyenletes
lüktetés fogalmát;
megkülönbözteti a mérőt és a
ritmust;

Kapcsolódási pontok

67 + 1

A témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
érzékeli és hangoztatja az
egyenletes mérőt a tanult
dalokban,zenei
szemelvényekben

Magyar nyelv és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés.
Vizuális kultúra:
ritmus a vizuális
kultúrában.

érzékeli az ütemhangsúlyt;

a testét hangszerként is
használja;

tapsolja a dalok, mondókák
ritmusát;

egyszerű ritmushangszereket
használ.

felismeri és hangoztatja a
negyed, nyolcadpár, fél
értékű ritmusokat, a negyed
és a fél értékűszünetet,
tájékozódik a 2/4-es
ütemben, felismeri és
használja az ütemvonalat,
záróvonalat, az ismétlőjelet;

Testnevelés és sport:
mozgás, tánc, játék,
mozgáskoordináció,
mozgásimprovizáció

mondókákat alkot, ritmusokat
rögtönöz.
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
Egyenletes mérő hangoztatása éneklésés esetenként zenehallgatás közben
Zenei hangsúly érzékeltetése és reprodukciója
Alapritmusok gyakorlása 2/4-es ütemben mozgással, testhangszerrel (pl. taps, csettintés,
combütögetés, dobbantás), a tanuló által készített hangkeltő eszközökkel, és
ritmusnevekkel csoportosan és párban:


a zenei hangsúly érzékeltetésével,



mondókák, gyermekversek ritmusának hangoztatásával,
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felelgetős ritmusjátékokkal,



ritmussorok rögtönzésével pl. egy szó vagy érzelem kifejezésére

Ritmuskánon és osztinátó gyakorlása egyszerű formában;
Alkotói készség: Rögtönzés dallammal, ritmussal, ritmussorok alkotása változatos
hangszínek használatával, testhangszer és különböző hangkeltő eszközök és
ritmushangszerek segítségével.
Egyszerű ritmushangszerek(pl. dobok, húrok, csörgők stb.) és hangkeltő eszközök
készítése; Játékkal oldott zenei tevékenységek alkalmazása
Egyenletes lüktetés, mérő
Negyed, nyolcadpár, fél értékű kotta, a negyedés fél értékűszünet
2/4-es ütem
Ütemmutató,hangjegy, szünet, vonal-vonalköz, pótvonal, ütemvonal, kezdőhang – záróhang
Ritmikai kétszólamúság – osztinátó,ritmuskánon
FOGALMAK

Mérő; ritmus; szünet; ütem; ütemvonal; záróvonal; ismétlőjel, ütemmutató;
ritmushangszer; rögtönzés; ötvonalas rendszer; vonal-vonalköz;pótvonal;
kezdőhang - záróhang; gyors; lassú; osztinátó, ritmuskánon
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Hallásfejlesztés

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
Óraszám
76 + 1

Tanulási eredmények
A témakör tanulása
hozzájárul ahhoz, hogy a
tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:
érzékeli a hangok
egymásutánját,különb
öző hangszíneket,
ellentétes dinamikai
szinteket, ezeket
felismeri az őt
körülvevő világ
hangjaiban, tanult
dalokban,
zeneművekben;
érti a különbséget a
hangerő, hangszín,
hangmagasság
fogalmai között;
rövid dallamsorokat
rögtönöz;
örömmel vesz részt az
alkotói folyamatokban.

Kapcsolódási pontok

A témakör tanulása
eredményeként a tanuló:
megismeri, énekli és alkalmazza
a pentaton hangkészlet
hangjait;
a dalokat tanári segítséggel
szolmizálva énekli,
kézjelekkel mutatja;
a fenti hangkészletben
különböző gyakorlási
formákban használja, belső
hallása fejlődik;

Magyar nyelv és irodalom:
természetünk és
környezetünk hangjai,
hangutánzás.
Dráma és tánc:
dalszövegekhez kapcsolódó
dramatizált előadás, szabad
mozgásos improvizáció.
Vizuális kultúra: zenével
kapcsolatos élmények
vizuális megjelenítése.

megtapasztalja a relatív
szolmizáció lényegét;
a tanult dalok, zenei részletek
éneklésekor tudja változtatni
hangerejét a zenei
kifejezésnek megfelelően;
különböző hangszíneket,
ellentétes dinamikai szinteket
hallás után megfigyel és
reprodukál.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
A hangerő, hangszín, hangmagasság változásainak megfigyelése és megnevezése a környező
világ hangjaiban, tanult dalokban, zeneművekben;
Magas és mély hangok megfigyelése a tanult dalokban;
Hangszínek és ellentétes dinamikai szintek gyakorlása hangutánzással, felelgetős játékokkal;
Belső hallás fejlesztése dallambújtatással;
A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése;
Kánon éneklése, gyakorlása egyszerű formában;
Alkotói készség: Rövid dallamsorok rögtönzése pl. saját névre;
A testhangszerek (pl. taps, csettintés, combütögetés, dobbantás), és a tanuló által készített
hangkeltő eszközök hangszínének megfigyelése és azok improvizatív használata egy szó
vagy érzelem kifejezésére;
A pentaton hangkészlet hangjainak ismerete kiegészülve az alsó „lá”-val;
A pentaton hangkészlet kézjeleinek ismerete és kézjelről történő éneklése;
kánon éneklésmódjának elsajátítása.
FOGALMAK
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halk, hangos, hangmagasság, hangszín, hangerő,dallam, dallamsor, kánon
Óraszám

Témakör
Zenei ismeretek/ Zenei
írás/olvasás

67 + 2
Magyar nyelv és irodalom:
jelek és jelrendszerek
ismerete.

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul
ahhoz, hogy a tanuló a nevelésioktatási szakasz végére:
megfigyeli és azonosítja az
alapvető zenei jelenségeket
(hangmagasság, dallamvonal,
és időbeli viszonyok) a
kottában;
kottaképről azonosítja a hallás
után tanult dalokat;
érzékeli, hogy ugyanaz a
dallamrészlet különböző
magasságokban írható,
olvasható.

A témakör tanulása
eredményeként a tanuló: Vizuális kultúra: jelek,
tanári segítséggel képes jelzések értelmezése.
leírni
egyszerű
ritmusokat a tanult
értékekkel;
tanári segítséggel képes
leírni
egyszerű
dallamfordulatokat
a
tanult dallamhangokkal;
képes egyszerű kottában
tájékozódni;
megtapasztalja a relatív
szolmizáció jellemzőit,
illetve előnyeit.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
A hallás után tanult dalok kottából való azonosításának
előkészítése különböző eszközökkel (pl. a dallamvonal
lerajzolásával, mozgással stb.);
A

Kapcsolódási pontok

hangmagasság, dallamvonal, és időbeli viszonyok
megfigyelése és követése a kottában a tanult dalokon;

A kottakép alapvető funkcionális elemeinek felismerése:
ütemmutató, hangjegy, szünet, vonal – vonalköz, pótvonal,
ütemvonal, kezdőhang-záróhangstb.;
A figyelem, az összpontosítás fejlesztése egyszerű zenei írás –
olvasási feladatok segítségével;
A finommotorikus mozgások gyakorlása egyszerű zenei írás
feladatok segítségével;
Negyed, nyolcadpár, félértékű kotta, a negyedés félértékűszünet
grafikai képe és írása
Ütemvonal és záróvonal grafikai képe és írása;
A lá - szó - mi - ré-dó- alsó lá szolmizációs hangok leírása
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fokozatos bevezetéssel, különböző hangmagasságokban.

FOGALMAK
Hangjegy
Tárgyi feltételek:
-Ötvonalas tábla
-Ritmushangszerek
-Jó minőségű CD- és DVD lejátszó, hangszórók
-Számítógép, internetkapcsolattal, interaktív tábla
-Hangtár
-Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz
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Ének-zene
5. osztály
A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok
elvezetnek a remekművek befogadásához.
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi
hangszerekkel is.
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei
elemek és eszközök önálló alkalmazása.
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése. Az
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is,
melyek az érzelmi nevelést segítik.
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
Az 5.évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
Szabadon tervezhető: 4óra
5. évfolyamon heti 2 ének-zene óraszáma: 68 alapóraszám +4 óra
Összesen : 72 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt
óraszám
34
Zeneművek/Énekes anyag
14
Zeneművek/Zenehallgatás
8
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
6
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
6
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Ebből szabadon tervezhető
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Koncert -pedagógia élmény(Területi zenés műsor, koncert megtekintése)

4
3
1
2

Összesen

72

TÉMAKÖR:Zeneművek/ Énekes anyag
JAVASOLT ÓRASZÁM:5. osztályban: 34 óra
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály
A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van;
Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos
a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder;
Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó
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gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a
hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; Összegyűltek,
összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz tónak nedves
partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
Műzenei szemelvények, más népek dalai
M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van
Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis
család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes
fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter(francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.)
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze,
haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj,
Tóth Lőrinc
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály
A Vargáékablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ;
A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej,
a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel
érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának
Műzenei szemelvények, más népek dalai
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos
Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák
népdal
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi
György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár
vagyok; Örvendetes napunk támadt
ISMERETEK
 5. osztályban 50 dal megismerése
 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel
 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével
 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott
formában is
 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs,
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel
 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből
 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
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 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel
 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani

Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni

Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül
 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása

A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben
 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban

A megélt élmények feldolgozásának segítése
FOGALMAK
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő
acappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempogiusto, parlando, rubato,
mezzoforte.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása
 Népszokások eljátszása
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában
 Részvétel az iskolai kórus munkájában
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán
TÉMAKÖR:Zeneművek/Zenehallgatási anyag
JAVASOLT ÓRASZÁM:5. osztályban: 14 óra
Zenehallgatási anyag – 5. osztály
Dunántúli ugrós táncok
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi
pásztortánc: gyermekkar
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7.
tétel
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar
Zene Mátyás király udvarából
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neueOberkeet)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló
Liszt Ferenc: Manók tánca
Johannes Brahms: V. magyar tánc
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire
John Williams: Csillagok háborúja – induló

ISMERETEK
 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb,
furulya, tárogató, síp) ismerete
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 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések
segítségével
 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között
a hallgatott zenékben
 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz
 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő
élethelyzetek és saját élete között.
 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket
 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár
hangszeres részletek tekintetében

FOGALMAK
Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene;
színpadi zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata
TÉMAKÖR:Ismeretek / -Ritmikai fejlesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 8 óra
ISMERETEK
 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket
 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján
 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója
 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
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FOGALMAK
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






A dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása

TÉMAKÖR:Ismeretek - Hallásfejlesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM:5. osztályban 6 óra

ISMERETEK





Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, taszolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó
szerepük értelmezése

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése
- Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és
megnevezése
 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött
szerepét
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével
 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő
éneklése
 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség
szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud
kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.)

FOGALMAK
Hangköz; hangzat; hármashangzat;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása
a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására
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TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
JAVASOLT ÓRASZÁM:5. osztályban 6 óra
ISMERETEK
 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEKDunántúli ugrós táncok
Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi
pásztortánc: gyermekkar
Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7.
tétel
Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar
Zene Mátyás király udvarából
J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neueOberkeet)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló
Liszt Ferenc: Manók tánca
Johannes Brahms: V. magyar tánc
Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje
Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós
Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire
John Williams: Csillagok háborúja – induló
FOGALMAK
Tempójelzés; relatívszolmizáció;

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása.

Témakör: Hangverseny látogatás/ Koncert-pedagógia élmény
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények
- A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei
környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó
nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennüka művészi értékeket. Az
élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de
legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el.
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Ének-zene
6. évfolyam
A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú
zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert
használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség
egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus
együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső
késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok
elvezetnek a remekművek befogadásához.
A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi
hangszerekkel is.
A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és
ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek
fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei
elemek és eszközök önálló alkalmazása.
A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb
elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése. Az
értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is,
melyek az érzelmi nevelést segítik.
A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több
különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
Az 6-8. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 34 óra.
Szabadon tervezhető: 2 óra
6. évfolyamon heti 1 ének-zene óraszáma: 34alapóraszám +2óra
Összesen: 36óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve

Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás, olvasás
Ebből szabadon tervezhető
Zeneművek/Énekes anyag
Koncert -pedagógia élmény(Területi zenés műsor, koncert megtekintése)
Összesen
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17
7
4
3
3
2
1
1
36
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TÉMAKÖR:Zeneművek/ Énekes anyag
JAVASOLT ÓRASZÁM:6. osztályban: 17 óra
Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály
A Vargáékablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ;
A Mátrai Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej,
a tari réten; Nem vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel
érik babám; Tavaszi szél; A jó lovas katonának
Műzenei szemelvények, más népek dalai
John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos
Sebestyén: Egri históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák
népdal
Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra
Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi
György: Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár
vagyok; Örvendetes napunk támadt
ISMERETEK





6. osztályban 26 dal megismerése
A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése
A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése
A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni
megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel
 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak
gyakorlásával és szolmizációs éneklésével
 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott
formában is
 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs,
vagy zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel
 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni
megtanulása és éneklése kottaképről és emlékezetből
 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által
megszólaltatott hangszerkísérettel
 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és
hangszerkísérettel


Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani



Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban


Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni

Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül
 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása

A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben



A megélt élmények feldolgozásának segítése

FOGALMAK
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Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő
acappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempogiusto, parlando, rubato,
mezzoforte.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés
 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása
 Népszokások eljátszása
 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában
 Részvétel az iskolai kórus munkájában
 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán
TÉMAKÖR:Zeneművek/Zenehallgatási anyag
JAVASOLT ÓRASZÁM:6. osztályban 7 óra
Zenehallgatási anyag – 6. osztály
Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia)
Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa –
gyermekkar; Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar
Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt
Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven
Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel
Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel
W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek
Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő
Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet
Bedrich Smetana: Moldva – részlet
Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása)
ISMERETEK

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek
megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)
 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése
 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és
abszolút zenében
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések
segítségével
 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között
a hallgatott zenékben
 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és
műzenei stílusokhoz/műfajokhoz
 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő
élethelyzetek és saját élete között.
 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket
 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár
hangszeres részletek tekintetében
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FOGALMAK

Klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi
zene; alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene;
madrigál; a vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus)
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Részvétel ifjúsági hangversenyeken
Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán
Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához
A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése
Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről,
zeneművészekről
 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről
 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók,
animációk, applikációk felhasználásával
 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata
TÉMAKÖR:Ismeretek / -Ritmikai fejlesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6. osztályban 4 óra
ISMERETEK
 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és
használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket
 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet
FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján
 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése,
reprodukciója
 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban
 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal
hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai
kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal.
FOGALMAK
Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







A dalok ritmusának hangoztatása
Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között
Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával
Egyszerűbb ritmushangszerek készítése
A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása

TÉMAKÖR:Ismeretek - Hallásfejlesztés
JAVASOLT ÓRASZÁM6. osztályban 3 óra
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ISMERETEK






Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv
Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund
Dúr és moll hangzás
Módosított hangok: fi, szi, taszolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük
értelmezése

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése
 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése
 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz
kapcsolódóan
 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és
megnevezése
 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött
szerepét
 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából
 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével
 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő
éneklése
 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség
szinten, alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud
kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.)
FOGALMAK

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel
Zenei kérdés, válasz rögtönzése
Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával
A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása
a hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás
JAVASOLT ÓRASZÁM:6. osztályban 3 óra
ISMERETEK
 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása
 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása
 a tiszta hangközök grafikai képe és írása
 a módosított hangok grafikai képe és írása
 az abszolút hangnevek
 C-dúr, a-moll
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK
 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok
fordulataival
 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben
 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban
 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a
zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan
 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel
 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva
 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban
FOGALMAK

Tempójelzés; relatívszolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés.
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése
 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal
 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek
felhasználásával
 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak
alkalmazása.

Témakör: Hangverseny látogatás/ Koncert-pedagógia élmény
Javasolt óraszám: 2 óra
Tanulási eredmények
- A zenepedagógiai tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei
környezetre is, segít megérteni és feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy
mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennüka művészi értékeket. Az
élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, de
legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el.
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Ének-zene, emelt szint
1–4. évfolyam
A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes
zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen, zenélésen
keresztül történő megismeréshez, megértéshez. A közös éneklés, muzsikálás élményének
megteremtésén túl, amely révén megvalósul a befogadás és az önkifejezés, valamint az
egymásra figyelés harmóniája, hangsúlyt kap a közvetlen cselekvés, alkotás folyamata, mely
színesíti a fantáziát, formálja az ízlést.
A zenei jelrendszerek megismerése és alkalmazása a zene megértését, befogadását segíti. A
magyar népzene, a nemzeti hagyományok, a zenetörténeti korszakok legfontosabb
jellemzőinek megismerésén keresztül önálló zenei világkép alakul ki, fejlődik a kritikai
képesség, a nemzeti identitástudat.
Az emelt szintű ének-zene kerettanterv az általános ének-zenei fejlesztési feladatokat a
Nemzeti alaptantervben foglalt célok továbbfejlesztésével éri el. Kodály Zoltán pedagógiai
elvei alapján a teljes személyiség fejlesztését a mindennapos ének-zenei tevékenységen
keresztül valósítja meg.
Fejlesztő hatása hozzájárul a harmonikus, esztétikai igényességre törekvő, társas
kapcsolataiban együttműködő és nyitott személyiség neveléséhez. Igényességre, a
nemzedékek közötti párbeszédre, értékálló és a kor igényeit is figyelembe vevő attitűd
kialakítására törekszik. Teret biztosít a nemzeti hagyományok ápolásának, kapcsolatot teremt
a társművészetekkel és más tudományterületekkel. Tudományosan igazolt transzferhatása
által elősegíti a tanulási folyamat eredményességét.
A kerettanterv kiemelt célja, hogy a tanulók a mindennapos művészeti, ének-zenei
nevelés élmény- és ismeretanyaga birtokában az átlagosnál magasabb zenei műveltséggel
rendelkezzenek, szociális, közösségi, esztétikai, erkölcsi és intellektuális értékrendjük
gazdagodjék, személyiségük teljesebbé, harmonikusabbá váljék.
Az emelt szintű ének-zene kerettanterv fejlesztő munkájának várt eredménye:
— Magasabb szintű jártasság az éneklésben, a halláskészség kialakításában.
— A zenei írás-olvasás készségszintre fejlesztése a zenei reprodukciós képesség terén.
— A zeneértő és -érző képesség fejlesztésében a zenei stílusjegyek korokra jellemző,
biztonságos felismerése, meghatározása és alkalmazása a zenei előadásban.
— Az énekkari munka a fejlesztő tevékenység szerves része. Az 1–2. évfolyam a
többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével készíti fel a tanulókat a magasabb
évfolyamokban kiteljesedő kóruséneklés megismerésére és elsajátítására.
— Az emelt szintű ének-zene órai furulyatanítás alkalmazása elősegíti a tanult énekes
relációk biztos gyakorlását. Általa egyszerű eszközt kaphatnak kezükbe a tanulók a
megismert dallami fordulatok, dallamok biztosabb elsajátításához, különösen az
alapozás során.
3. és 4. osztályban a heti öt- (évi 180) órás időkerettel rendelkező ének-zene tantárgy
óraszámába, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a kórusfoglalkozás összesen heti egy
óra erejéig beszámítható.
Ennek megfelelően a tanterv mind a négy évfolyamon heti négy (évi 144) órás időkerettel lett
beállítva, melyből az előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret
kilencven százalékát fedik le (130 óra). Mindez évi 14 óra szabad időkeretet biztosít a
tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően, a
tanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.
Az emelt szintű ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre,
tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát
jelölik. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre
építve, komplex módon jelennek meg.
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5-8. osztályban a heti négy (évi 144) órás időkerettel rendelkező ének-zene tantárgy
óraszámába, a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, az énekkari vagy a kórusfoglalkozás
összesen heti egy óra erejéig beszámítható. Ennek megfelelően a tanterv valamennyi
évfolyamon heti három (évi 108) órás időkerettel lett beállítva, melyet az előírt tartalmak a
tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik le (98 óra). Mindez
évi 10 óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a
helyi igényeknek megfelelően, a tanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.
A táblázatokban két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a
különböző tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelölik. A feltüntetett tematikai
egységek és a közműveltségi tartalmak az oktatás gyakorlatában átfedik egymást. A tagolás a
Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatai alapján készült, a rendezett áttekinthetőséget
szolgálja. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző ismeretanyagra, elért fejlesztésre
építve, komplex módon jelennek meg.

1. Zenei reprodukció
1.1. Éneklés
˗ Az énekórai műhelymunkát kórus egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel.
Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos
területén (ünnepségeken, nemzeti ünnepeken, hangversenyeken, kórusversenyeken,
fesztiválokon való részvétel alkalmával, kirándulásokon, baráti összejöveteleken,
közösségi alkalmakon) megoszthassák egymással és másokkal.
˗ A szép kórushangzás és a tiszta intonáció eléréséhez a kóruspróbák, énekórák elején
elegendő idő biztosítása szükséges a beéneklésre és hallásfejlesztésre, továbbá
törekedni kell a próbafolyamat, illetve órák egészét átszövő folyamatos hangképzésre.
Elvárás, hogy a kórus repertoárja a népdaloktól, gregorián énekektől napjaink zenéjéig
minden stíluskorszakot felöleljen. A műsorválasztásban néhány igényes jazz vagy
populáris darab mellett formabontó, újszerű művek is helyet kaphatnak. A műveket az
igényes előadásra törekedve, a tanulók képességei szerint szükséges megválasztani.

1.2. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
A generatív – létrehozó, alkotó – készségek és képességek fejlesztésének célja, hogy a tanulók
a megszerzett zenei tapasztalatokat alkalmazni tudják, és képesek legyenek azokkal újat
alkotni. A generatív tevékenységek, amelyek a kreativitás fejlesztése szempontjából
nélkülözhetetlenek, fejlesztik a tanulók zenei érzékét, zeneértését és összpontosító képességét.
Segítik a zene elemeinek önálló, magabiztos és helyes használatát, fejlesztik az önkifejezőképességet, kreativitást és zenei fantáziát.
A generatív zenei tevékenységek a tanítás legkülönbözőbb témáihoz és fázisaihoz
kapcsolódhatnak, bennük a játékos alkotói munka öröme érvényesül. A generatív
tevékenységet mindenkor megelőzi a zenei alkotóelemek vagy egy adott zenei stílushoz
kapcsolódó zenei jelenségek megismerése.
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 1.3. számú Felismerő kottaolvasás
fejlesztési feladat emelt szinten kibővített cél- és feladatrendszerrel szerepel. A zeneelméleti
ismeretek felsorolása is ebben a fejezetben kap helyet.
1.3. Zenei írás-olvasás, zeneelméleti ismeretek
A zenei olvasás és írás a zene értésének eszköze, általa olyan kódrendszer kulcsát kaphatják
meg a tanulók, amely segíti őket abban, hogy eligazodjanak a zenei tartalmakban. A zenével
való ismerkedés kezdeti szakaszában, de az önálló zenélésben is nélkülözhetetlen eszköz.
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A kottaolvasás nem cél, hanem eszköz az iskolai zenetanulás folyamatában. A
kottaolvasáshoz kapcsolódó zenei ismeretek tanítása mindig az énekléshez és a hangzó zenei
anyaghoz kapcsolódóan történik. A dalokból, zeneművekből vett zenei fordulatok szolgálnak
a ritmikai, metrikai és dallami elemek tudatosítására, a szerkezeti felépítés megismerése pedig
segít a formaérzék fejlesztésében.
2. Zenei befogadás
2.1. A befogadói kompetenciák fejlesztése
A befogadói kompetencia fejlesztése kezdetben a figyelem készségének kialakítása és
időtartamának növelése felé irányul. Alsó tagozatban a gyermek játékos tevékenység során
képes leginkább elmélyült figyelemre, ezért az alsóbb évfolyamokon a mozgás és az éneklés
szorosan összekapcsolódik. A mozgás lehetőséget ad a zenei jelenségek megéreztetésére és
megértésére, a zenei készségek elmélyítésére.
A zeneművek zenei és zenén kívüli tartalmának, üzenetének megértéséhez szükség
van a zenei élmények rendszeres biztosítására: minden órán szerepeljen zenehallgatás, amely
az élmény (örömszerző) funkción túl alapját adja a generatív készségek formálódásának is,
hiszen a generativitás sokrétű zenei élményből fejlődik ki.
A zenehallgatási anyag értő befogadását segíti az adekvát befogadói attitűd kialakítása, azaz a
hallgatott zene funkciójához, stílusához és műfajához megfelelő közelítés. Lényeges, hogy a
tanulók a zene különböző megnyilvánulásaihoz az annak leginkább megfelelő befogadói
magatartással viszonyuljanak.
A befogadói kompetencia fejlesztését segíti elő a zenében rejlő gesztusok, karakterek,
érzelmek, hangulatok érzékelésének és átérzésének képessége, valamint a biztos és
differenciált hallási képesség és a zenei memória.
A zeneelméleti és zenetörténeti ismeretek minden esetben a zenei befogadást segítik.
Az elméleti és a lexikális adatoknak a kiválasztott műhöz kell kapcsolódniuk. A
lényegláttatásnak és az életszerűségnek minden esetben kulcsszerepet kell kapnia. Egy szerzői
életrajz ismertetésében főképp a szerző személyiségének bemutatása, művészi és emberi
élethelyzeteinek, a környezetével való kapcsolatának, sorsfordulatainak átéreztetése
szerepeljen. A formai, harmóniai és egyéb zeneelméleti ismeretek a zenei érzetekhez
kapcsolódva segítsék a zenei jelenségek megértését.
2.2. Zenehallgatás
A rendszeres és figyelmes zenehallgatással a tanulók zene iránti fogékonyságát és zenei
ízlését formálják.
Az első négy évfolyamon, az életkori sajátosságok figyelembevételével, a
zenehallgatási anyag a zenei stílusok és műfajok teljes spektrumából válogat. A felső
tagozatos évfolyamokon kronologikus rendszerezés érvényesül. Zenehallgatásnál – figyelve a
ma felnövő generációk vizuális igényére – törekedni kell a DVD-n, interneten elérhető
koncertfelvételek bemutatására is.
Az iskolai zenehallgatás mellett keresni kell a lehetőséget az élő zenehallgatásra, a
rendszeres hangverseny-látogatásra, és ösztönözni kell a tanulókat énekkar(ok)ban és más
önszerveződő zenei együttesekben való részvételre, zenei információk gyűjtésére. Fontos,
hogy a hangverseny-látogatás legyen előkészített, és kövesse azt az élmények feldolgozása.
Az ilyenformán átélt élmények maradandóak és életre szólóak. A legkiválóbb lehetőség az, ha
az iskolai kórussal vagy osztállyal hangversenyeken szerepelnek a tanulók. Így a zenélés
felemelő érzésén túl, tapasztalatokat szerezhetnek a hangverseny rendezéséről,
lebonyolításáról is.
Az 1–4. évfolyamok feladata, hogy megalapozzák az énekes központú zenei nevelést,
segítsék kialakítani a zene megszerettetéséhez és az egyes zeneművek élményt nyújtó
megismeréséhez vezető utat. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos éneklés, a
közös muzsikálás az egymásra figyelés és a közösségformálás rendkívüli lehetőségét
biztosítja. Ebben az oktatási periódusban történik az egy- és többszólamú éneklési kultúra
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megalapozása, a helyes testtartás és légzés, a jó fizikai állóképesség kialakítása, illetve
erősítése. A ritmusjátékok, az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások gyorsan és
látványosan segítik az esztétikus, jól koordinált mozgást. A zenei emlékezet, a belső hallás
fejlesztése, a zenei ismeretek elsajátítása megteremti a játékos alkotás, a zenei improvizáció
feltételeit. A testhangszerek, ritmushangszerek/hangszerek használata fejleszti a
hangszínhallást, figyelemre, koncentrációra nevel. A zenehallgatás az auditív befogadás
fejlesztésének eszköze, és a gyermeki élményvilág fontos része. A néphagyományok,
népszokások a zenei anyanyelv megismerésében, a nemzeti azonosságtudat megalapozásában
töltenek be szerepet.
A gyermekek csoport előtti éneklése, hangszeres előadása módot ad az egyéni
készségek kibontakoztatására, a helyes önértékelés kialakítására és a kiemelkedő adottságú
gyermekek fejlesztésére. Az emelt szintű képzési forma lehetőséget biztosít arra, hogy a zenei
írás-olvasás kiemelt szerepet kapjon.
Az 5–8. évfolyamokon az éneklés tisztasága, kifejezőereje, a zenei stílusnak
megfelelő előadásmód, a kommunikatív muzikalitás kialakítása kerül a fejlesztés
középpontjába. Megváltozik a fejlesztési feladatok szerkezete. Az éneklésre fordítható
időkeret és az elméleti ismeretanyag a 7–8. évfolyamok felé haladva folyamatosan
csökken, a befogadói kompetenciák fejlesztésére és a zenehallgatásra, zeneművek
megismerésére fordítható idő növekszik. A magyar és más népek zenéje továbbra is
jelen van az énekes anyagban, azonban a hangsúly folyamatosan eltolódik a műzenei
szemelvények irányába. Elsődleges cél a stílusok jellegzetességeinek megismertetése,
szerkesztésmódok, formai megoldások, egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói
sajátosságok bemutatása.
A 7. és 8. évfolyamon a populáris zene szemelvényei is megjelenhetnek a
tananyagban. Ezek elemzéskor fontos rámutatni a nép- és műzene stiláris és formai hatásaira.
A zenei nevelés célja átalakul, megjelenik a zene önálló értelmezésének segítése is. Cél, hogy
a tanulók a zenei műalkotások megismerése révén helyesentájékozódjanak korunk kulturális
sokszínűségében, értelmezni tudják a zene különféle funkcióit, valamint a médiában és a
filmművészetben betöltött szerepét. Elvárás, hogy zenei dokumentumok gyűjtésével fejlődjön
rendszerezési és feldolgozási készségük, képesek legyenek önálló vélemény, értékelés
megfogalmazására.
Általánosságban véve: a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési
követelmények alapján minden órának része az éneklés, a zenei írás és olvasás, a zenei
generatív készségek fejlesztése és fenntartása, valamint a zenehallgatás kapcsán nyert zenei
ismeretek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése.
Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek,
nevelési célok közül az alábbiak megvalósításához járul hozzá hatékonyan:
— erkölcsi nevelés (az emberi kapcsolatok szabályainak elfogadása és a cselekvés
mércéjévé tétele);
— nemzeti öntudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások ismerete,
különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete);
— állampolgárságra és demokráciára nevelés (önmaguk elhelyezése a közösségben, a
szabályok fontosságának megértése, a tanulótársak, a szűkebb-tágabb közösség
önkéntes aktivitással történő segítése);
— az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társakkal
való együttműködés képessége, a mások iránt érzett felelősség és empátia);
— testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség
fejlesztése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia);
— médiatudatosságra nevelés (választékosság, fejlett ízlésvilághoz tartozó szelekciós
képesség, motiváció az értékes médiatartalmak befogadására).
A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a
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maga eszközeivel:
— esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség;
— anyanyelvi kommunikáció;
— idegen nyelvi kommunikáció;
— matematikai kompetencia;
— digitális kompetencia;
— szociális és állampolgári kompetencia;
— kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia;
— a hatékony, önálló tanulás.
Tárgyi feltételek:
— jól szellőztethető és elsötétíthető, mozgásra is alkalmas szaktanterem;
— kóruspróbák szervezéséhez mobilizálható asztalok és székek;
— karnagyi kottapult;
— kórusdobogó;
— hangjegyírásra alkalmas ötvonalas tábla;
— pianínó vagy zongora;
— furulyák;
— ritmushangszerek;
— hangvilla;
— metronóm;
— kották, szakkönyvek, tankönyvek és hanghordozók tárolására alkalmas bútorzat;
— HIFI-berendezés;
— számítógép internet-hozzáféréssel, hangfalakkal és projektorral;
— zenehallgatáshoz szükséges hang- és képanyagok (CD, DVD);
— kottaanyag;
— sokszorosító eszközök.
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1–2. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Éneklés

Órakeret
130 óra

Legalább 10-15 népi énekes játék, gyermekdal, mondóka ismerete.
Gyermekvers kifejező előadása.
Jó éneklési készség az életkornak megfelelő hangmagasságban és
hangterjedelemben (c’–c”), pontos hangátvétellel.

Az egy- és többszólamú éneklési készség fejlesztése c’– d”
hangterjedelemben.
Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, a
szép éneklés, egységes hangzás kialakítása helyes légzéssel és
A tematikai egység artikulációval, pontos dalkezdéssel és zárással.
nevelési-fejlesztési A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a gyermekdalok
céljai
megszólaltatása mozgással, néptánccal, valamint szabad mozgásos
improvizációval.

Többszólamú művek énekeltetése.
Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólaltatásában.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
ÉNEKLÉSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE:
Megfelelő testtartás, helyes légzés és artikuláció, érthető
szövegmondás.
Homogén hangzás kialakítása, tiszta intonáció.
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.
Dalkezdés megadott hangról és tempóban, pontos indítással.
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés
anyagához kapcsolódóan.
Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban.

Többszólamú éneklési készség fejlesztése:
A többszólamú éneklés kezdetei: második szólamként tartott hang
éneklése, kérdés-felelet játékok, dallamosztinátók, ritmusosztinátók,
hangszeres kíséretek, kánonok, egyszerű biciniumok, quodlibetek
stb.
A DALTANÍTÁS MÓDSZEREI:
Hallás utáni daltanítás.
Daltanítás jelrendszerről.

ZENEI ANYAG:
Legalább 100 dallam éneklése emlékezetből, pontos intonációval
csoportosan és egyénileg is. Az éneklést sok mozgás, játék, néptánc
és szabad mozgásos improvizáció kíséri.
Népi gyermekjátékok:
Mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó és párcserélő
körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulások
stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-, tri-, tetra-, penta- hexachord
hangkészlettel.
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés,
érthető szövegejtés,
helyes artikuláció.
Matematika: páros
számok.
Erkölcstan:
szabálytudat erősítése.
Testnevelés: népi
gyermekjátékok,
szerepjátékok, népdal
és néptánc kapcsolata.
Vizuális kultúra:
térérzékelés, a népi
tárgykultúra.
Testnevelés: mozgás,
tánc, játék,
mozgáskoordináció.
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Magyar népdalok:
Névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, párosítók stb. pentaton,
pentachord, hexachord hangkészlettel.
Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, illetve
biciniumok, népdalfeldolgozások:
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai, Bicinia Hungarica I–IV., valamint
Bárdos Lajos, Járdányi Pál, Ádám Jenő, Szőnyi Erzsébet, Kerényi
György, Papp Lajos stb. művei.
Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján:
Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I–II.
Olvasógyakorlatok, intonációs gyakorlatok az alábbi kiadványok
alapján:
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II.
Kodály: Énekeljünk tisztán!
Kodály: 24 kis kánon a fekete billentyűkön
Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció, beéneklés.
Gyors-lassú, halk-hangos, magas-mély, kérdés-felelet, kezdőhangzáróhang ellentétpárok.
Kulcsfogalmak/
Gyermekdal, népdal, quodlibet, kánon, bicinium, olvasógyakorlat.
fogalmak
Egyenletes mérő, tempó.
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum, dallamsor,
kíséret, osztinátó, alsó szólam, felső szólam.
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Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

Órakeret
35 óra

Kisgyermekkori zenei élményanyag. Népi mondókák, gyermekjátékok,
gyermekversek. Ehhez kapcsolódó (testi) nagymozgások, hangutánzó
dallam és ritmusmotívumok.
Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés, egyenletes mérő,
tempóváltozások érzékelése és reprodukciója, metrikus és kis formai
egységek érzete.

Énekes és ritmikus improvizációs feladatok önálló és csoportos
A tematikai egység megvalósítása.Dallammotívum-variációk és ritmusvariációk
nevelési-fejlesztési megszólaltatása. Ritmus- és dallamhangszeres, mozgás-improvizációs
céljai
készségek kialakítása.
A belső hallás fejlesztése.
A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés
összekapcsolása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

MOZGÁSFEJLESZTÉS:
Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fejlesztése.
Egyenletes mérőütés alkalmazása.
Tempóváltozások érzékelése és reprodukciója.
Metrikus és kisebb formai egységek érzékelése.
Játékos feladatok megoldása tanult ritmusokkal és hangokkal.
Egyszerű tánclépések (kilépések, kijárások), a ritmus változatos
megszólaltatása (kéz és láb által).
Motorikus képességek fejlesztése és az ütemhangsúly érzékeltetése
változatos mozgással és ütemezéssel.
Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli
mutatásával, kézjellel.

Magyar nyelv és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés.

GENERATIVITÁS FEJLESZTÉSE:
Motívumokhoz, dallamsorokhoz kapcsolódó azonosságok,
hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció (ritmikai,
tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) megfigyeltetése és
tudatosítása.
Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása pentaton,
pentachord, hexachord és diatonikus fordulatokkal (szolmizálva is),
dallami kiegészítés.
Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és dallam rögtönzése.
Megadott dallamokhoz variációk fűzése.
Képekhez dallam és ritmus társítása.

Testnevelés: mozgás,
tánc, játék,
mozgáskoordináció,
mozgásimprovizáció.

HALLÁSFEJLESZTÉS:
Hangrelációk érzékelése és megjelenítése.
Ellentétpárok, pl. csend és hang, beszéd és énekhang, hangos és halk,
mély és magas, rövid és hosszú érzékelése és reprodukciója.
A tanult dalokból a dallam kiemelésének képessége:
 két-, három- és négyfokú dallamfordulatok: s-m; s-l; l-s-m; sm-d; m-r-d; r-d-l; m-r-d-l; d-s,-l; d’-s.
 ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dó-pentaton
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Matematika: relációk,
kisebb-nagyobb,
pótlás.
Vizuális kultúra:
ritmus a vizuális
kultúrában.
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(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve lefutó lápentachord (m-r-d-t,-l,).
 hexachord hangsor.
Átmenet nélküli vagy átmenettel történő dinamikai változások (forte,
piano, crescendo, decrescendo) érzékeltetése kreatív gyakorlatokkal.
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás,
dallamelvonás, dalfelismerés kézjelről, kézvonalrendszerről stb.
ZENEI MEMÓRIA FEJLESZTÉSE:
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és
dallamfordulatokkal.
RITMIKAI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE:
Egyenletes mérő és dalritmus együttes hangoztatása (nagy testi
mozgással, testhangszerekkel, ritmushangszerekkel).
Énekléssel megismert ritmusok, ritmusképletek hangoztatása
ritmusnevekkel, testhangszerekkel és ritmushangszerekkel.
Ritmusosztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás,
ritmuslánc, ritmusmemoriter.
Többszólamú ritmusimprovizáció.
Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések,
kijárások), a ritmus változatos megszólaltatásával (nagy
mozgásokkal).
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.
Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése.
Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus.
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum, dallamsor,
Kulcsfogalmak/ kíséret.
Belső hallás.
fogalmak
Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, rögtönzés,
osztinátó.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Zenei írás-olvasás, zeneelméleti
ismeretek

Órakeret
46 óra

Éneklési készség és a hallás utáni daltanulás képessége. 10-15 dalból
(énekes játékból) álló repertoár ismerete. Az egyenletes mérőre járás
képessége, a magas és mély, valamint a rövid és hosszú hang
képzetének megléte.

Hallás után és jelrendszerről történő daltanulás. A hang szolmizációs
A tematikai egység elnevezése, a kézjel használata.
nevelési-fejlesztési A zeneelméleti ismeretek bővítése.
céljai
Grafikus notáció, ötvonalas rendszer használatának gyakorlása.
A tanult dalok, gyakorlatok megszólaltatása „C” szoprán furulyán.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás –
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.
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irodalom: jelek és
Grafikus notáció:
jelrendszerek ismerete.
A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb reláció,
a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási gyakoriságának Vizuális kultúra: jelek,
(egyenletesség, sűrűsödés, ritkulás), a hangszín, a hangzás (pl.
jelzések értelmezése.
gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, vonal, folt) történő ábrázolása.
Ritmikai elemek, metrum:

Mérőütés. A mérő és ritmus megkülönböztetése.
A tanult dalokból, dalrészletekből, versekből a tanulandó ritmus
kiemelése.
Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: negyedérték (tá)
és negyed szünet (szün), nyolcadpár (ti-ti), önálló nyolcadérték (ti) és
szünete (szü), szinkópa, félérték (tá-á) és félértékű szünet (szü-ün),
pontozott fél (tá-á-á) és pontozott fél szünetértéke (szü-ü-ün), egész
érték (tá-á-á-á) és egész értékű szünet (szü-ü-ü-ün).
A hangsúlyos és hangsúlytalan ütemegységek megkülönböztetése.
Ütem, ütemmutató, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal.
Ütemmutatók, ütemfajták: 2/4, 3/4 és 4/4.
Dallami elemek:
Szolmizációs hangok: d’-t-l-s-f-m-r-d-t,-l,-s.

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése
az ötvonalas rendszerben (kézvonalrendszeren is).Abszolút
hangok (ábécés hangok) elhelyezése az ötvonalas rendszerben.
A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz,
pótvonalak.
Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció helyes
alkalmazása.
Lépés és ugrás megkülönböztetése.
Zeneelméleti ismeretek:
Violinkulcs.
Abszolút nevek (ábécés nevek): g-e”, valamint fisz, cisz, gisz és bé.
Módosítójelek: kereszt, bé és feloldójel.
A hangköz fogalma
t1, t8, k2, n2 hangközök éneklése, felismerése, építése.
A C-dó, F-dó és G-dó használata.
Hangsorok: pentaton, pentachord és hexachord.
Zenei írás-olvasás:a tanult zenei elemek felhasználásával.
A tanult dallam felismerése kottaképről.
Kottaolvasás (betűkottás és ötvonalas) belső hallás segítségével,
majd éneklés szolmizálva, illetve abszolút nevekkel.
Énekelt vagy hangszeren megszólaltatott motívumok, dallamsorok
lejegyzése betűkottával, illetve a vonalrendszerbe hangjegyekkel.
Furulyázás:
A furulya hangszer részei, hangindítás, hangok fogásai.
Az ábécés nevek megismerése után tanult dalok, gyakorlatok
megszólaltatása „C” szoprán furulyán, helyes technikával
csoportosan és egyénileg is, F-dóban, G-dóban és C-dóban.
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Ritmus, ritmusképlet, szünet.
Mérőütés, ütem, ütemmutató, 2/4, 3/4 és 4/4, ütemvonal, ismétlőjel,
záróvonal.
Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal.
Kulcsfogalmak/
Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára, notáció.
fogalmak
Violinkulcs, abszolút név. Kereszt, bé, feloldójel. t1, t8, k2, n2.
C-dó, F-dó, G-dó.
Pentaton, pentachord és hexachord.
Furulya.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás – A befogadói kompetenciák fejlesztése

Órakeret
23 óra

Akusztikus tapasztalatok a környezet zörejeiről, hangjairól, emberi
hangokról. Hallás utáni tájékozódás térben: irány és távolság
megnevezése. Zenehallgatási élmények korai gyermekkorból.

A zenehallgatásra irányuló figyelem,a koncentráció képességének
A tematikai egység
kialakítása, a zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése. A
nevelési-fejlesztési
hangszínhallás és a többszólamú hallási készség és formaérzék
céljai
fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A FIGYELEM KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE:
Kezdés és befejezés megfigyelése és érzékelése a szabad mozgásban.
Különböző tempójú, táncos karakterű klasszikus zenedarabokhoz
tánc vagy szabad mozgás rögtönzése.
Dinamikai ellentétpárok, hirtelen hangerőváltás megkülönböztetése,
fokozatos dinamikai erősödés és halkítás megfigyeltetése és
reprodukálása játékos feladatokkal.
Tempókülönbségek és tempóváltások megfigyelése, összehasonlítása
és reprodukciója.
A figyelem időtartamának folyamatos növelése.
A HANGSZÍNHALLÁS ÉS A TÖBBSZÓLAMÚ HALLÁS
FEJLESZTÉSE:
Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése.
Az emberi hang magasságának (magas, mély) és hangszínének
(gyermek, női és férfi) megkülönböztetése.
Szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar hangzásának
megkülönböztetése.
Gyermekkórus, női kar, férfikar, vegyes kar hangszínének
megkülönböztetése.
Az élő zene és a gépzene hangzásának megkülönböztetése.
A hangvilla hangja.
A hangszerek hangjának felismerése: furulya, citera, zongora,
hegedű, mélyhegedű, gordonka (cselló), nagybőgő, fuvola, gitár,
dob, triangulum, réztányér.
Ritmushangszerek kezelése.
Tanult dalok felismerése különböző hangszerek
megszólaltatásában.
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Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: (türelem,
tolerancia).
Magyar nyelv és
irodalom:
dalszövegekhez
kapcsolódó dramatizált
előadás, szabad
mozgásos
improvizáció.
Vizuális kultúra:
élmények vizuális
megjelenítése.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

INTELLEKTUÁLIS MUNKA:
A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak
használatával: azonosság (ismétlés/visszatérés), hasonlóság
(variáció) és különbözőség.
Egyszerű forma ábrázolása formaképlettel vagy rajzzal.
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyelése és
magyarázata.
Ellentétpárok felismerése: staccato-legato, forte-piano, egyszólamútöbbszólamú, szóló-együttes.
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy
zeneművekhez kapcsolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb).
A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás).
NÉPZENE:
Egyszerű népi hangszerek (dobok, sípok, húros hangszerek)
készítése.
Néptáncdialektusok.
Kezdés, befejezés, hangerő, hangerőváltozás, tempó, tempóváltás.
Ellentétpárok: staccato-legato, forte-piano, egyszólamú-többszólamú,
szóló-kórus, szólóhangszer-zenekar.
Kulcsfogalmak/
Azonosság (ismétlés/visszatérés), hasonlóság (variáció), különbözőség.
fogalmak
Hangszerek: furulya, citera, zongora, hegedű, mélyhegedű, gordonka
(cselló), nagybőgő, fuvola, gitár, dob, triangulum, réztányér. Hangvilla.
Gyermekkar, nőikar, férfikar, vegyeskar. Népzene – néptánc.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás– Zenehallgatás

Órakeret
26 óra

Befogadói kompetenciák a korosztálynak és az átélt zenei élményeknek
megfelelően.
Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő
zenehallgatások során.
Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyag

A tematikai egység segítségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak
nevelési-fejlesztési megismerésével.
Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása élményszerű
céljai

előadásban, figyelve a műfaji és stílusbeli sokszínűségre.
Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének zenei
eszközökkel történő azonosítása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan.
Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: csend
és hang/zaj/zörej, beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-halk, magasmély stb.

Magyar nyelv és
irodalom: Zeneművek
tartalma, cselekménye.
Szereplők
jellemábrázolása,
cselekményes zenék,
programzenék
dramatizált
megjelenítése, pl.

Népzene:
A tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről,
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illetve kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. regölés,
galgamácsai gyermeklakodalmas), más népek zenéi.
Népdalok feldolgozásai (válogatás Bartók Béla: Gyermekeknek című
sorozatából, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból,
biciniumaiból).

bábozás, pantomim.
Vizuális kultúra:
élmények vizuális
megjelenítése.

Cselekményes zene, programzene (DVD-, illetve videofelvételekről):
Csajkovszkij, P. I.: Diótörő – balett (részletek),
Purcell, H.: Dido és Aeneas – részletek (Boszorkány-duett, Barlangjelenet, Matróz-tánc, Dido búcsúja).
Különböző stíluskorszakokból válogatott művek:
Banchieri, A.: Az állatok rögtönzött ellenpontja (Contrappunto
bestiale alla mente)
Lasso, O.: A visszhang (O la! O che bon eco!)
Bach, J. S.: Válogatás a Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
kötetekből
Bach, J. S.: h-moll szvit – Badinerie
Rameau, J. P.: A tyúk (La poule)
Telemann, G. P.: Békák (Les Rainettes)
Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek
Mozart, L.: Gyermekszimfónia (Berchtesgadener Musik)
Mozart, W. A.: C-dúr variáció (Ah, vous dirai-je, Maman), KV. 265.
Rimszkij-Korszakov, N. A.: A dongó (részlet a „Mese Szaltán
cárról” c. operából)
Honegger, A.: Pacific 231
Ravel, M: Lúdanyó meséi (Ma mère l’oye) – részletek
Bartók B.: Gyermekeknek – részletek,
Bartók B.: Mikrokozmosz – részletek
Bartók B.: Gyermek- és női karok – Héjja, héjja,
karahéjja!,Cipósütés; Lánycsúfoló; Legénycsúfoló
Kodály Z.: Gyermekkarok – Héja, Katalinka, Gólya-nóta, Táncnóta,
Méz, méz, méz, Túrót eszik a cigány; Lengyel László;
Karácsonyi pásztortánc; Esti dal (gyermek-/női kari, vegyes
kari és férfikari változat)
Kurtág Gy.: Játékok – részletek
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy felvételről
(audio, videó).
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg. A
zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján
bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az
ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van
mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál
meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Énekes zene, hangszeres zene, vonós, fúvós, ütős, pengetős, billentyűs
hangszer, zenei karakter, népdalfeldolgozás.

Afejlesztés várt A tanulók képesek 100 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a
eredményei a két kapcsolódó játékokkal, c’–d” hangterjedelemben előadni.
évfolyamos ciklus Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és
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új dalokat megfelelő előkészítést követően hallás után és jelrendszerről
megtanulni.
Képesek többszólamú népdalfeldolgozásokat, biciniumokat, kánonokat
csoportban, tisztán énekelni.
Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban.
Érzik az egyenletes lüktetést, tartják a tempót, érzékelik a
tempóváltozást. A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es metrumot helyesen
hangsúlyozzák.
A tanult dallami és ritmikai elemek felhasználásával képesek
motívumokat, dalsorokat improvizálni.
Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam).
Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket
tartalmazó ritmusgyakorlatokat csoportosan és egyénileg is.
Ismerik a violinkulcsot, az ábécés neveket (fisz, cisz, gisz, bé
hangokkal együtt), módosító jeleket, az öt- és hatfokú hangsorokat, a
tiszta oktáv és prím, valamint a szekund hangközöket.
Tájékozódnak C-dóban, F-dóban és G-dóban.
Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid
dallamfordulatokat kézjelről, betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő
előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek.
A dó helyének meghatározása után képesek lekottázni a tanult dalokat
emlékezetből, az ismeretlen dallamokat átírják betűkottáról ötvonalas
rendszerbe.
Helyes technikával és tiszta intonációval szólaltatják meg „C”
szoprán furulyán a tanult dalokat, gyakorlatokat csoportosan és
egyénileg is.
Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel
tapasztalatokat szereznek, melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául
szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei karakterek között.
Fejlődik hangszínhallásuk és formaérzékük. Megkülönböztetik a
furulya, citera, zongora, hegedű, mélyhegedű, gordonka (cselló),
nagybőgő, fuvola, gitár, dob, triangulum, réztányér, a gyermekkar, női
kar, férfikar, vegyeskar hangszínét. Ismerik a hangszerek alapvető
jellegzetességeit.
Szívesen és örömmel hallgatják újra, felismerik a meghallgatott
zeneműveket.
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5–6. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei reprodukció–Éneklés

Órakeret
120 óra

Az alsó tagozatban megismert népzenei példák és műzenei
alkotások/szemelvények ismerete. Az éneklési és generatív készségek
korosztálynak megfelelő szintje.

Egy- és többszólamú éneklési készség fejlesztése a korábban elsajátított
dalkincs ismétlésével és bővítésével. Műdalok, műzenei idézetek
A tematikai egység
kifejező, stílusos megszólaltatása, lehetőség szerint eredeti nyelven.
nevelési-fejlesztési
A hangterjedelem bővítése: g–f”.
céljai
A hangi adottságok figyelembe vételével egyneműkari szólamok
kialakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
ÉNEKLÉSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE:
Beéneklő gyakorlatok az óra eleji ismétlés, az alkalmazó rögzítés
anyagához kapcsolódóan.

Éneklés szöveggel, szolmizálva g–f”hangterjedelemben.
Kifejező előadásmód, helyes frazeálás.

TÖBBSZÓLAMÚ ÉNEKLÉSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE:
Két-, háromszólamú középkori, reneszánsz, barokk és bécsi klasszikus
mű, műrészlet éneklése szövegel, szolmizálva, abszolút nevekkel,
hangszeres kísérettel.
Orgánum, szekvencia, kürtmenet, tercmenet éneklése.
Homofon és polifon szerkesztésű művek megszólaltatása.
Hármashangzatokból álló harmóniamenetek éneklése.
Funkciós kíséret énekes vagy hangszeres megszólaltatása.
A DALTANÍTÁS MÓDSZEREI:
 Hallás utáni daltanítás.
 Daltanítás jelrendszerről.
ZENEI ANYAG:

Magyar népdalok:
A magyar népzene történeti rétegei (pl. Paksa Katalin felosztása
szerint, Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet, Balassi Kiadó,
2008.): válogatás régi rétegű és új stílusú népdalokból (25 magyar
népdal).
Népi tánczene.
Nemzetiségeink, illetve más népek dalai
Magyar történeti énekek
Históriás énekek.
XVI–XVIII. századi táncdallamok (Ungaresca).
Kurucdalok.
Műzenei példák (30 mű/idézet) a középkor, reneszánsz, barokk és a
bécsi klasszicizmus korából válogatva:
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom: verbális
kifejezőkészség
fejlesztése.
Történelem: Magyar
történeti énekek és a
magyar történelem
párhuzamai.
Történelmi események
és korok.
Erkölcstan: mű
(szöveg) értelmezése
erkölcsi szempontok
alapján.
Dráma és tánc;
testnevelés: népdalnéptánc, hangszeres
népzene, a tánc
funkciója.
Idegen nyelv: Dalok,
zeneművek szövegének
helyes kiejtése.
Szövegértés.
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A zenehallgatási anyaghoz is kapcsolódó énekes anyag: gregorián
énekek (zsoltárok, himnuszok, a szentmise állandó és változó
szövegű énekei), orgánumok, középkori világi énekek, reneszánsz
motetták, misetételek, társas dalok, korálok, áriák, dalok, duettek,
tercettek (az áriák/dalok/duettek/tercettek hangszerkísérettel,
lehetőség szerint eredeti nyelven), témák és zenei szemelvények a
kantáta-, oratórium-, passió-, operairodalomból, valamint a barokk és
klasszikus hangszeres művekből (fúga, concerto/versenymű, szvit,
barokk tánctételek, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, szerenád stb.).

Orgánum, szekvencia, kürtmenet, tercmenet, homofon,
polifon,hármashangzat, a cappella, funkciós kíséret, hangszerkíséret.
Kulcsfogalmak/ Régi és új stílusú népdal, históriás ének,kurucdal, gregorián ének,
középkori világi ének, motetta, madrigál, mise, társas dal, korál, ária, dal,
fogalmak
duett,tercett, kantáta, oratórium, passió, opera, téma, fúga,
concerto/versenymű, szvit, barokk tánctétel, szonáta, szimfónia,
vonósnégyes, szerenád.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

Órakeret
16 óra

A páros tagolódású formai egységek érzete, kérdés-felelet
improvizáció, többszólamú ritmus improvizáció a tanult ritmusképletek
felhasználásával. Dallami improvizáció pentaton, pentachord,
hexachord, hétfokú hangkészletben.
Szekvencia, kürtmenet, tercpárhuzam, imitáció, augmentáció,
diminúció szerkesztése megadott dallamhoz.
Zenei kérdés és felelet, variáció rögtönzése ritmussal és dallammal.
A funkcióérzet kialakítása.
A zenei stílus- és formaérzék fejlesztése.
A zene keltette gondolatok és érzelmek verbális kifejezése, azok zenei
ihletettségű megjelenítése vizuális technikákkal.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Generativitás fejlesztése:
Periódus méretű, illetve két-, háromtagú zenei egységekhez
kapcsolódó azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés,
variáció megfigyeltetése és tudatosítása.
Szekvencia, kürtmenet, tercpárhuzam, imitáció (reális és tonális
választ), augmentáció, diminúció szerkesztése megadott dallamhoz.
Maggiore-minore dallamváltozatok rögtönzése.
Orgánum szerkesztése megadott dallamhoz.
Kérdés-felelet, valamint dallami párbeszéd alkotása dúr-moll
fordulatokkal (szolmizálva is), négy- és nyolcütemes egységekben.
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
mondatszerkezetek kérdés és felelet,
versek ritmusa,
szótagszáma,
verssorok ritmizálása.
Vizuális kultúra:
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Visszatéréses háromtagúság és rondóforma alkotása négy- és
nyolcütemes egységek felhasználásával.
Megadott zenei anyagokhoz variációk (ritmikai, tempóbeli,
dinamikai, dallami, karakterbeli) fűzése.
Szimmetriát, ismétlődő, visszatérő elemeket ábrázoló képi és tárgyi
alkotásokhoz dallam és ritmus társítása.

formakultúra és
önkifejezés fejlesztése,
szimmetriát,
ismétlődő, visszatérő
elemeket ábrázoló
alkotások.

Hallásfejlesztés:
Funkciós kíséret rögtönzése dúr és moll hangnemekben, ismert
dallamhoz. Autentikus zárlat, funkciós harmóniasor alkotása,
éneklése, hangszeres megszólaltatása.
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok.

Dráma és színház;
testnevelés: stilizált
tánclépések,
koreográfiák régi
korok zenéjéhez.

Ritmikai készség fejlesztése:
A fél és egész értékekben való gondolkozás fejlesztése, augmentáció,
diminúció.
Énekléssel megismert ritmusfordulatokhoz kapcsolódó
ritmusmotívumok hangoztatása ritmusnevekkel, testhangszerekkel és
ritmushangszerekkel.
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel.
Többszólamú ritmusimprovizáció a klasszikus formatípusok
összekapcsolásával.
Kulcsfogalmak/ Szekvencia, kürtmenet, tercpárhuzam, imitáció, reális és tonális válasz,
augmentáció, diminúció, maggiore-minore, orgánum, periódus, visszatérő
fogalmak
forma, rondóforma, variáció, szimmetria, funkció, autentikus zárlat.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

Zenei reprodukció – Zenei írás-olvasás, zeneelméleti
ismeretek

Órakeret
20 óra

Az alsó tagozatban az énekléssel és a generatív tevékenységekkel
megszerzett és egyre gazdagodó ritmikai, metrikai, dallami és
zeneelméleti ismeretek alkalmazása.
A tanult ritmikai és dallami elemek felismerése kézjelről, betűkottáról,
hangjegyről, és azok hangoztatása tanári segítséggel, csoportosan.

A tematikai egység A zeneelméleti, harmóniai és formatani ismeretek bővülésével a zenei
nevelési-fejlesztési reprodukció fejlesztése. Lapról éneklés különböző jelrendszerről. Az
emlékezetből történő kottázás fejlesztése,periódus terjedelmű
céljai
egyszólamú dallam hallás utáni lejegyzése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tudatosítás –
gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra: jelek,
jelzések, szimmetria,
formák.

Ritmikai elemek, metrum:

A tanult ritmikai elemek és ritmusképletek augmentált és diminuált
változatainak megismerése (pl. brevis).
Új ritmikai elem: harmincketted.
Ütemfajták: 4/2, 3/2, 3/1, 12/8.
Zeneelméleti ismeretek:
Új hangközök: k7, n7, b4 (tritonus), sz5, b2, sz7.
A hangközök megfordítása.
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A hármashangzat fogalma, a dúr és a moll hármashangzat és
fordításai.
A négyeshangzat fogalma és a domináns szeptim akkord felépítése.
Számozott basszus.
Kvint távolságú hangnemi kapcsolatok, moduláció. Maggiore-minore
váltás.
Kvintkör, kvintoszlop.
4# és 4b-s, valamint 5# és 5b-s hangnemek ismerete.
A notáció helyes alkalmazása.
A zenei írásbeliség kialakulásának főbb állomásai. Kulcsok, neumák,
négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra.
Új hangsorok: lokriszi, összhangzatos és dallamos moll, kuruc skála.
Funkciók: tonika, domináns és szubdomináns.
Autentikus zárlat dúrban és mollban.
Formatan: motívum, frázis, periódus, egytagú, kéttagú és háromtagú
forma, rondóforma, szonátaforma, triós forma, variációs forma.

Imitáció, dux, comes.
Furulya:
A tanult népdalok furulyázása.
Zenetörténethez kapcsolódó műzenei szemelvények, klasszikus
periódusok, kánonok, két-, háromszólamú művek megszólaltatása az
elért hangszeres tudás szintjén.
Harmincketted, brevis.
Ütemfajta: 4/2, 3/2, 3/1, 12/8.
Hangköz: k7, n7, b4 (tritonus), sz5, b2, sz7, hangközfordítás.
Hangsor: lokriszi, összhangzatos és dallamos moll, kuruc skála.
Hármashangzat és fordításai,négyeshangzat, domináns szeptim akkord.
Kulcsfogalmak/ Számozott basszus.
Funkciók: tonika, domináns, szubdomináns. Autentikus zárlat.
fogalmak
Moduláció, maggiore-minore váltás.
Kvintkör, kvintoszlop.Hangnem: 4# és 4b-s, valamint 5# és 5b-s.
Neuma, négyvonalas rendszer, quadrát notáció, tabulatúra.
Motívum, frázis, periódus, egytagú, kéttagú és háromtagú forma,
rondóforma, szonátaforma, triós forma, variációs forma. Imitáció, dux,
comes.
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Zenei befogadás – A befogadói kompetenciák fejlesztése Órakeret
20 óra

Előzetes tudás

Figyelem a zenehallgatásra, fejlett hangszínhallás, többszólamú hallás.
A tanulók felismerik a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó zenei
formákat és műfajokat.
Képesek az énekes hangfajok, a tanult népi és klasszikus hangszerek
hangzásának megkülönböztetésére.

A zenehallgatásra kiválasztott művek értő befogadása a befogadói
A tematikai egység
kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységeken keresztül, az
nevelési-fejlesztési
énekléssel és a generatív tevékenységekkel fejlesztett differenciált
céljai
hallási készség és zenei memória által.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése:
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Hangszínhallás további fejlesztése új hangszerek megfigyeléséhez
kapcsolódóan: tárogató, cimbalom, köcsögduda, doromb, hatlyukú
(népi) furulya, tilinkó, kaval, koboz, ütőgardon, tambura, lant,
csembaló, orgona, harangjáték, harsona, tuba.
Népi zenekar, barokk zenekar,vonósnégyes, szimfonikus zenekar
hangzásának felismerése.
Tanult dallamok felismerése különböző hangszerek
megszólaltatásában.
INTELLEKTUÁLIS MUNKA:
A formaérzék fejlesztése, zenei elemzés a következő fogalmak
használatával: imitáció, dux, comes, motívum, frázis, periódus,
egytagú, kéttagú és háromtagú (da Capo-s) forma, rondóforma,
szonátaforma, triós forma, variációs forma.
Homofónia és polifónia.
A formák jelölése formaképlettel, ábrázolása rajzzal.
Különböző karakterek zenei ábrázolásának megfigyeltetése és
jellemzése.
Partitúrakövetés:
Vokális és hangszeres partitúrák megismerése:
 szólamok elrendeződésének ismerete;
 előadói jelek és utasítások értelmezése.

irodalom: Szövegértés,
-értelmezés. Középkori
egyházi és világi
költészet,
szövegelemzés.
Történelem:
zeneirodalmi alkotások
történelmi kapcsolata.
Idegen nyelv:
szövegértés.
Dráma és színház;
testnevelés: tánctételek
a nép- és műzenében.

Vizuális kultúra:
Népművészeti
motívumok
összehasonlítása,
szimmetriát,
ismétlődő, visszatérő
elemeket ábrázoló
A ZENEIRODALMI PÉLDÁK BEFOGADÁSÁT SEGÍTŐ
alkotások.
KIEGÉSZÍTŐ ISMERETEK:
Művészettörténeti és
A zenetörténeti korszak, a zeneszerzői életrajz megfelelő részei, a
megismert zeneművek műfaja, formája, előadói apparátusa. A barokk zenetörténeti
stíluskorszakok
zenekar, a szimfonikus zenekar, a vonósnégyes összetétele.
találkozása.
Műfajok, tételtípusok:
Középkor: gregorián énekek (zsoltárok, himnuszok, a
Természettudomány:
szentmise állandó és változó szövegű énekei) orgánumok,
középkori világi énekek. Reneszánsz: motetta, mise, madrigál, Európai népek és más
kontinensek népeinek
társas dalok.
zenéje.
Barokk: korál, recitativo, ária, duett, tercett, kantáta,
oratórium, passió, opera, concerto, concerto grosso, szvit,
tánctételek, passacaglia, folia, toccata, prelúdium, fúga.
Bécsi klasszicizmus: dal, oratorikus művek, opera, szonáta,
szimfónia, vonósnégyes, versenymű, szerenád.
Magyar történeti énekek:
Históriás énekek.
XVI–XVIII. századi táncdallamok (Ungaresca).
Kurucdalok.
Népzene:
Hangszeres népi tánczene.
Nemzetiségeink, illetve más népek dalai.
Népi hangszer, népi zenekar, barokk zenekar és szimfonikus zenekar.
Kulcsfogalmak/ Lant, csembaló, orgona, harangjáték, harsona, tuba.
Imitáció, dux, comes, motívum, frázis, periódus, egytagú, kéttagú és
fogalmak
háromtagú (da Capo-s) forma, rondóforma, szonátaforma, triós forma,
variációs forma.
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Polifónia, homofónia.
Partitúra, előadói jel, utasítás.
Műfaj.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Zenei befogadás – Zenehallgatás

Órakeret
20 óra

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök
átélésének és értelmezésének képessége.
A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felismerése.

Az ismeretek kronológiai rendszerezése. Tájékozottság a zeneművek
műfajában és a különböző zenei nyelvhasználatokban.
A tematikai egység
Zenehallgatás kottakép-követéssel, a témák azonosításával, az előadói
nevelési-fejlesztési
jelek és utasítások megvalósulásának megfigyelésével.
céljai
A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás
szándékának erősítése. Hangverseny-látogatásra nevelés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
ZENEHALLGATÁSI ANYAG
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a
befogadói kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan.
Népzene:
A tanult népdalok, hangszeres népzene felvételei, népi hangszerek
megismertetése felvételről, lehetőség szerint élőzenei bemutatásban
is. Forrás:
Kallós Archívum, Bartók Archívum, Pátria CD-ROM,
Magyar Népzenei Antológia DVD-ROM, Magyar Népzene
1–2. (szerk. Rajeczky Benjamin), Vargyas Lajos: A
magyarság népzenéje – CD melléklet 1–10. stb.
Nemzetiségeink hagyományai és néptáncai.
Európán kívüli kultúrák népzenéje (pl. Ausztrália, Peru, Japán,
afrikai országok).

Kapcsolódási pontok
Magyarnyelv és
irodalom: magyar
történelmi énekek,
irodalmi párhuzamok.
Történelem: történelmi
korok, korstílusok.
Erkölcstan: zeneművek
erkölcsi tartalma,
üzenete, emberi
érzések széles skálája.

Dráma és színház;
testnevelés: tánctételek
Zeneirodalmi szemelvények a középkor, reneszánsz, barokk, valamint a nép- és műzenében.
a bécsi klasszicizmus korából:
Művek a Kájoni-kódex, Lőcsei-kézirat, Vietoris-kódex anyagából
Vizuális kultúra:
Gregorián dallamok, orgánumok, középkori világi énekek.
Művészettörténeti
Madrigálok, misék, motetták: válogatás Josquin, Lassus, Palestrina, stíluskorszakok.
Byrd, Morley, Dowland, Hassler, Marenzio, Vecchi, Banchieri,
Népművészeti stílusok.
Tallis, Monteverdi stb. műveiből.
Monteverdi, C.: Poppea megkoronázása – részletek
Idegen nyelv: Dalok,
Bach, J. S.: János passió – részletek
zeneművek szövegének
Bach, J. S.: Ein feste Burg ist unser Gott, BWV 80
helyes kiejtése.
Bach, J. S.: 3. Brandenburgi verseny, BWV 1048
Szövegértés.
Bach, J. S.: C-dúr prelúdium és fúga, BWV 846 (Wohltemperiertes
Klavier I.)
Bach, J. S.: c-moll passacaglia és fúga, BWV 582
Corelli, A.: La Folia
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Bach, J. S.: d-moll toccata és fúga, BWV 565
Händel, G. F.: Messiás (Messiah), HWV 56 – részletek
Händel, G. F.: Vízi zene és Tűzijáték szvit – részletek
Händel, G. F.: Saul/„Welcome, welcome, mighty king!” tétel
Eszterházy, P.: Harmonia Caelestis – részletek
Purcell, H.: Artúr király (King Arthur) – részletek
Purcell, H.: Dido és Aeneas – Dido búcsúja
Vivaldi, A.: A négy évszak – részletek
Beethoven, L. van: D-dúr hegedűverseny III.tétel
Beethoven, L. van: V. (c-moll) „Sors” szimfónia I. tétel
Beethoven, L. van: IX. (d-moll) szimfónia – zárótétel
Beethoven L.: cisz-moll „Mondschein” szonáta (op. 27. No. 2.)
Haydn, J.: D-dúr „Óra” szimfónia II. tétel
Haydn, J.: G-dúr „Üstdob”/„Meglepetés” szimfónia II. tétel
Haydn, J.: D-dúr „Pacsirta– vonósnégyes I. tétel (op. 64. No. 5.)
Haydn, J.: C-dúr „Császár” vonósnégyes (op. 76. No. 3.)
Mozart, W. A.: Kis éji zene K.525 – I., II., III. tétel
Mozart, W. A.: A dúr szonáta K. 331. I. tétel
Mozart, W. A.: A varázsfuvola K. 620
Mozart, W. A.: Requiem K. 626 – részletek
Mozart, W. A.: d-moll zongoraverseny K. 466.
Bartók B.: Négy szlovák népdal
Bartók B.: Román népi táncok
Bartók, B. –Kodály Z.:Magyar népdalok
Kodály Z.: Kállai kettős
Kodály Z.: Mátrai képek
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással vagy felvételről
(audio, videó).
A felsorolás a minimális követelményeket határozza meg.
A zeneművek megadott listája a tanár egyéni választása alapján
bővíthető. A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az
ének-zene óra keretei között csak részletek meghallgatására van
mód. A megfelelő részletek kiválasztásához a fejlesztési céloknál
meghatározott tartalmak adnak iránymutatást.
Gregorián ének, orgánum, középkori világi ének, motetta, mise, madrigál,
Kulcsfogalmak/ korál, recitativo, ária, kantáta, oratórium, passió, opera, concerto, concerto
fogalmak
grosso, szvit, passacaglia, folia, toccata, prelúdium, fúga, dal, requiem,
szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű, szerenád, népdalfeldolgozás.

Képesek a tanulók legalább 20 népzenei, 30 egy- és többszólamú
történeti éneket, műzenei alkotást, idézetetemlékezetből, g–f’’
hangterjedelemben egyénileg, kamaraének és csoportos formában,
A fejlesztés várt
lehetőség szerint eredeti nyelven előadni.
eredményei a két
Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és
évfolyamos ciklus
új darabokat megfelelő előkészítést követően hallás után és jelrendszerről
végén
megtanulni.
A többszólamú énekes zeneműveket biztos szólamtudással képesek
megszólaltatni. Énektechnikájuk, lapról olvasási készségük, harmonikus
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hallásuk alkalmassá teszi őket a magas szintű kórusmunkára.
A generatív tevékenységek eredményeként felismerik a zenei
kifejezések, a formák, a műfajok és a zenei eszközök közti
összefüggéseket, fejlődik tonális és funkciós érzetük.
Megismerik és értelmezik a kottakép elemeit és az alapvető zenei
kifejezéseket.
Ismerik a k7, n7, b4 (tritonus), sz5, b2, sz7 hangközöket, a
hangközfordításokat, a lokriszi, összhangzatos és dallamos moll, kuruc
hangsorokat, a hangnemeket 5# és 5b előjegyzésig, a maggiore-minore
váltást, a dúr és moll hármashangzatot és fordításait, a domináns szeptim
akkordot, a funkciókat és az autentikus zárlatot.
Felismerik, lejegyzik és megszólaltatják a tanult zenei elemeket.
Az ismert dalokat olvassák hangjegyről és éneklik emlékezetből
szolmizálva, abszolút nevekkel.
Fejlődik zenei memóriájuk és belső hallásuk.
Fejlődik formaérzékük, a formai építkezés jelenségeit felismerik és meg
tudják fogalmazni.
Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a tárogató, cimbalom,
köcsögduda, doromb, hatlyukú (népi) furulya, tilinkó, kaval, koboz,
ütőgardon, tambura, lant, csembaló, orgona, harangjáték, harsona, tuba
hangszínét, felismerik a népi zenekar, barokk zenekar, vonósnégyes,
szimfonikus zenekar hangzását.
Ismerik a hangszerek alapvető jellegzetességeit.
Ismerik a középkor, reneszánsz, barokk és bécsi klasszicizmus zenei
jellemzőit, szerkesztésmódjait, zenei műfajait, legfontosabb
zeneszerzőit.
Zenehallgatásuk tudatos, figyelmesen hallgatják a zeneműveket.
A zenehallgatásra kiválasztott művek közül 20-25
alkotást/műrészletet ismernek.
Rendszeresen részt vesznek iskolai, iskolán kívüli zenei rendezvényeken,
hangversenyeket látogatnak.

348

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti
alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos
alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat
meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói
tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által
létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk
hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók
érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő
XXI. század művészeti jelenségek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben,
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a
vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen
tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók
ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló,
mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint
a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet.
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a
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tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása,
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket,
valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.
A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan
nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális
elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése –
kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás
feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás
szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az
információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva
különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy
változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak,
olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé
tehetik a tanulók számára a tanulást.
A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a
művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle
önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a
kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális
kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata,
hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás
képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan
hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget
kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el.
Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és
összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A
digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a
változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége
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van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális
kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások
bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni.
A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek
kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása
ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen
belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos
együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle
tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A
csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség
van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a
konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív
tevékenység gyakorlására.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a
tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti
és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét,
ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A
befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés
egyedülálló lehetőségeként működik.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen,
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki.
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a
Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek,
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az
egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő
saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok
figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák
segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve
inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak
iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva
értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új
fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és
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további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési
feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi
szintjének megfelelően ismételhetők.

352

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

1–2. évfolyam
Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy
az alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat,
érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség,
mely sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két
évfolyam vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben
jelenik meg. Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a
gyerekeket a hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett
mintázás és más, változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati
készségfejlesztés folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább
jártasság szintre eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő
kommunikációs és médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják.
Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének
megalapozása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos,
motiváló, nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott
képanyag formájában rejlik.
Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék,
zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük
kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának.
A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi
tárgykultúrából építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy
a gyerekek természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét.
Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra+8=144óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes
élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Szabad alkotás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
horizontálisan
beépül a többi
témakörbe
56=30+26
12=4+8
12=6+6
12=8+4
20=8+12
24=12+12
8=4+4
144=72+72

Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Javasolt óraszám:
Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési
feladatokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és
típusokat tartalmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő
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szakaszban, és az esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés
érdekében rendre meg kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb
esetben nem képeznek önálló produktumot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű
feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az
élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és
térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás).
− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény
részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak
rajza) célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott
információk pontos leírása és feldolgozása érdekében.
− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság,
felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális
jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb
forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok
következetes felhasználása az alkotómunka során.
− Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése,
megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos
vizuális megjelenítése játékos feladatokban.
Fogalmak
sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem
Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Javasolt óraszám: 56 óra30+26
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest , fotóz, formáz, épít;
● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest , fotóz, formáz, épít és a képet,
tárgyat szövegesen értelmezi;
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
● saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű
dramatikus eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
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korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és
magyarázza azt;
● azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos
tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
●

Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy zenei
élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek vizuális
bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel síkban és
térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és a
kitalált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben)
Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma,
Sajdik Ferenc illusztrációi.
− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének
többalakos vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel.
− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási
képesség,emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott
képanyag: Turner tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné
Dudás Juli: Jeles napok, népélet.
− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált
arcábrázolás, térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag:
Szentkorona zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry
Kosztka Tivadar tájképei.
− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás,
kifejező jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky
László: Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló.
− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és
gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A
tapasztalatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás,
differenciált arcábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna
Margit: Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci:
Mona Lisa, Modigliani portréképei.
− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális
illusztráció készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges
magyarázatával.
− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése
hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások
(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával.
− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal,
zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban
(pl. rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl.
drapéria, kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is.
− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs
film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök
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felhasználásával (tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre
ajánlott: Foky Ottó: Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975.
− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl.
vonalakkal, foltokkal, színekkel).
Fogalmak
történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák,
népművészeti technikák, faragás
Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Javasolt óraszám: 12 óra4+8
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi
tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes,
betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes
célok érvényesítésével.
− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári
segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl.
plakát, névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír,
meghívó tervezése).
− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés,
piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok
felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak
kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal).
− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot.
Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban.
− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona,
Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbólikus elemek felhasználása az alkotó
munka során (pl. tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó).
− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok
értelmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel,
egyénileg, vagy csoportban.
Fogalmak
jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum
Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Javasolt óraszám: 12 óra6+6
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere,
szín-, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez,
összehasonlít;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol,
fest, formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Régi magyar reklámok (pl. “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott
csirke”, “Forgó morgó” stb.) megnézéséhez.
− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése és
megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A
megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése.
− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések
(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a
kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével
(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos
feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet
hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban).
− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű
példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek
azonosítása céljából.
Fogalmak
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet
Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Javasolt óraszám: 12 óra8+4
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a
vizuális kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének
elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés
képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek
“szinkronizálása“).
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− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék,
Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh,
félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével.
− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások
szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése).
− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása
önálló alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”).
Fogalmak
animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat
Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Javasolt óraszám: 20 óra8+12
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában,
és élményeit szövegesen megfogalmazza;
● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
● gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg
és csoportmunkában;
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.
− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni
értelmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés,
sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba
rendezésseltechnika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat).
− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl. fonás,
szövés, nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).
− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti motívumok)
egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó alkalmazása) A tervezés
érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges magyarázata.
− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná tevő
ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű anyagokból (pl.
papírpép, karton, hurkapálca, textil, gumi).
− Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”,
“kőleves”) jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése
természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír
vagy műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmunkában is.
− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű
konstruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók
kivágásával, rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott
képanyag: Márkus Géza: Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei.
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Fogalmak
funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék
Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Javasolt óraszám: 24 óra12+12
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg
és csoportmunkában;
● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz,
térkép – készít;
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes
épület) összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből,
megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás,
festés, mintázás, montázs).
− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló,
saját szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint
(pl. zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a
tér áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása
érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és
szöveges magyarázata.
− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése
(pl. park, iskola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és
vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés,
montázs, talált tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely
választott részletének makettezése vagy megépítése egyszerű anyagokból, a tér játékos
bemutatása érdekében, csoportmunkában is.
− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos
ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés.
Fogalmak
építészet, műemlék, műemlékvédelem

Témakör:szabad alkotás
Javasolt óraszám: 8óra4+4
Tanulási eredmények
A témakör hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési- oktatási szakasz végére:
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 kialakuljon adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken játékos,
kreatív szemlélet.
 legyen lehetősége a szabad önkifejezésre irányított feladatmeghatározás nélkül is
Fogalmak:
önkifejezés, egyéni látásmód, megvalósítás
Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti
alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos
alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat
meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói
tevékenységen alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által
létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk
hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók
érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő
XXI. század művészeti jelenségek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az
ember tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben,
gyakran kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással
foglalkozik. E részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden
iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a
vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen
tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók
ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül
a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás
szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy
mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló,
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mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is
figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető
mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint
a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet.
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a
tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása,
amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell
megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók
személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre
jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket,
valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.
A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan
nyerhető információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális
elemzés, összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése –
kiváltképp a digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás
feltétele. A vizuális információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás
szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az
információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például
gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák
megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési
technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek,
melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást.
A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.
A digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs
formák értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében
fejleszthető leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A
vizuális kultúra a művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek
keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására
van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális
kommunikációs formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata,
hogy segítse a digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás
képességeinek fejlesztésével. A kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan
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hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget
kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát digitális formában készítsék el.
Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni az elérhető és
összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. A
digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a
változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden
problémamegoldás esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens
gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az
egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős
mértékben képes fejleszteni.
A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos
tevékenységi formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek
kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása
ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen
belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos
együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle
tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A
csoportos együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség
van a különböző szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a
konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás érdekében a produktív
tevékenység gyakorlására.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet
kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a
művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére,
ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy
fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos
tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és
kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel
támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a
világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos kihívásokkal szemben mindig új
megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az alkotó feladataiban olyan
megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív megoldásokra várnak, a
megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek.
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy
leginkább a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és
vállalkozói kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott
helyzet rugalmas kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás
érdekében a helyzetek értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és
döntést. A csoportos feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló
kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is
szüksége lehet.

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen,
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki.
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a
Nat megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek,
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az
egységek rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő
saját igényű alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok
figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák
segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve
inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak
iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva
értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új
fogalmak jelennek meg, de a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és
további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési
feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi
szintjének megfelelően ismételhetők.

5–6. évfolyam
Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk,
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív
ítéletek között képesek különbséget tenni. A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben
valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes
fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség. A személyiségformálás e
szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek
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összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már
megkezdődik.
A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított
ismeretek meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra
tanórákon.
Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy heti és éves óraterve:
A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

5.évfolyam

1 óra

36 óra

6.évfolyam

1 óra

36 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Szabadon felhasználható
Összes óraszám:

Témakör

Javasolt óraszám
5-5
5-5
5-5
5-5
4-4
5-5
5-5
2-2
36 - 36

1.Vizuális művészeti jelenségek –Alkotások, stílusok

Javasolt
óraszám:
5- 5 óra

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
egyéni véleményformálás során az objektív és a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok,
vizuális
jelenségek,
szubjektív megállapítások szétválasztása, a
alkotások lényeges, egyedi jellemzőit
látvány lényeges, egyedi művészettörténeti
kiemeli, bemutatja;
korszak jellemzőinek felismerésével és
személyes gondolatok megfogalmazásával. A
tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges − alkotómunka során felhasználja a már
látott képi inspirációkat;
ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében,
eligazodás vizuális információk között)
− látványok,
képek
részeinek,
felhasználása az alkotás során is.
részleteinek alapján elképzeli a látvány
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 A történelem tantárgyból már megismert

egészét,
fogalmi
és
vizuális
művészettörténeti korokban (ókor, középkor,
eszközökkel bemutatja és megjeleníti,
XVII-XVIII. század, XIX. század)
rekonstruálja azt;
készültvizuális alkotások elemző
összehasonlítása (pl. történelmi háttér, téma,
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció
műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz
alapján elképzeli és megjeleníti
való viszony, kifejezőeszközök használata
alátványt,
egyénileg
és
szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás
csoportmunkában is;
során.
− a látványokkal kapcsolatosobjektív és
szubjektív észrevételeket pontosan
szétválasztja;

 A történelem tantárgy keretében
feldolgozott korszakok egy-egy jellemző
műalkotásának,tárgyának, díszítő
stíluselemének felhasználásával kifejező
képalkotás, plasztikus mű, vagy
újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete
alakos vázakép stílusában modern olimpiai
sportág megjelenítése, timpanon forma
kitöltése jelen korunkra jellemző témájú
csoportképpel).

− különböző érzetek kapcsán belső
képeinek, képzeteinek megfigyelésével
tapasztalatait vizuálisan megjeleníti;

 Különböző jellegű, stílusú látványok (pl.
tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film
képkockája), vizuális alkotások (pl.
figuratív/non-figuratív festmény, installáció)
adott részeinek, részleteinek meghatározott
célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a
személyes kifejezés érdekében, a jellemző
vizuális jegyek tudatos használatával.

Fogalmak

klasszikus, modern, kortárs
művészettörténeti korok, stílus
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− különböző művészettörténeti korokban,
stílusokban
készült
alkotásokat,
építményeket
összehasonlít,
megkülönböztet és összekapcsol más
jelenségekkel,
fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével
alkotótevékenysége
során
újrafogalmazza a látványt.

vizuális

művészet,

objektív,

szubjektív,
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2. Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális
tapasztalat és reflexió

Javasolt
óraszám:
5- 5 óra

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy
médiaélmény,tanulók által közösen kitalált
történet,személyes élmény) illeszkedő
figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek,
történet részletes elképzelése, korábbi
személyes vizuális tapasztalatok, emlékek
inspiratív felhasználásával. Az elképzelések
bemutatása és vizuális
megjelenítéseérdekében többféle forrásból
(pl. könyvtár,internet, valóság) vizuális
információk, képi inspirációk gyűjtése és
megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és
csoportmunkában

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok,
vizuális
jelenségek,
alkotások lényeges, egyedi jellemzőit
kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már
látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos
vizuális
információkat
és
képi
inspirációkat keres többféle forrásból;
− felismeri
az
egyes
témakörök
szemléltetésére használt műalkotásokat,
alkotókat, az ajánlott képanyag alapján;

 Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott
mozgás, színes szemüveg, bekötött szem)
különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány,
szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső
képek megfigyelése, és az egyéni ötletek
megjelenítése többféle vizuális eszköz
rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika,
festék, szén, kollázs, fény, fotó,
fotómanipuláció).

− különböző érzetek kapcsán belső
képeinek, képzeteinek megfigyelésével
tapasztalatait vizuálisan megjeleníti;
− szöveges
vagy
egyszerű
képi
inspirációalapján
elképzeli
és
megjeleníti alátványt,egyénileg és
csoportmunkában is;
− megfigyeléseit,
tapasztalatait,
gondolatait vizuálisan rögzíti, mások
számára érthető vázlatot készít;
− adott
tartalmi
keretek
figyelembevételével
karaktereket,
tereket,
tárgyakat,
helyzeteket,
történeteket
részletesen
elképzel,
fogalmi és vizuális eszközökkel
bemutat és megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− a valóság vagy a vizuális alkotások,
illetve azok elemei által felidézett
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asszociatív módon generált képeket,
történeteket szövegesen megfogalmaz,
vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratívmegjelenítés

Témakör

3. Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző
kifejezőeszközei

Javasolt
óraszám:
5- 5 óra

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 Példák alapján a hétköznapokban, tanulási
helyzetekben gyakran és szívesen használt
médiumok (pl. fotó, mozgókép,online
felületek, számítógépes játék)
sajátosságainak, jellemző kifejezési
eszközeinek (pl. használt képi és szöveges
elemekaránya, mérete, kompozíciós
elrendezések, képkivágások, színhasználat,
kontraszt, fény-árnyék, világos-sötét
alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás,
nézőpont, kameramozgás, időbeliség)
megismerése.A tapasztalatok adekvát
használata érdekében, információk, vizuális
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a
figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló
lehetőségekre.

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos
vizuális
információkat
és
képi
inspirációkat keres többféle forrásból;
− a vizuális problémák vizsgálata során
összegyűjtött
információkat,
gondolatokat
különböző
szempontokszerint
rendez
és
összehasonlít,
a
tapasztalatait
különböző helyzetekben a megoldás
érdekében felhasználja;

− vizuális
megjelenések,
képek,
mozgóképek,
médiaszövegek
vizsgálata, összehasonlítása során feltárt
következtetéseit megfogalmazza, és
 Valós és fiktív helyzetek, történetek
alkotó tevékenységében felhasználja,
megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása
egyénileg és csoportmunkában is;
során a közvetítendő tartalmaknak, és
− látványok, képek, médiaszövegek,
személyes gondolatoknak, érzéseknek
történetek, szituációk feldolgozása
leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl.
kapcsán személyes módon kifejezi,
tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid
mozgókép készítéseténylegesen, vagy annak
megjeleníti felszínre kerülő érzéseit,
rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz
gondolatait, asszociációit;
illő vizuális kifejezési eszközök használata a
kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés − vizuális megjelenítés során egyénileg és
(pl. szín, méret, arány, forma, kompozíció,
csoportmunkában is használja a
képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs)
kiemelés,
figyelemirányítás,
érdekében egyénileg és csoportmunkában is.
egyensúlyteremtés vizuális eszközeit.
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 Hagyományos (nyomtatott) információhordozó
digitális médium számára történő átalakítása
társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban,
vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más
tantárgy számára készült tankönyv egy
érdeklődésére számot tartó oldalának
átalakítására internetes oldallá, mobil
applikációvá.) A tapasztalatok felhasználása a
további alkotó tevékenység közben egyénileg
vagy csoportmunkában.

Fogalmak

vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció,
képkivágás, nézőpont

Témakör

Javasolt
óraszám:
5- 5 óra

4. Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális
megjelenítésének lehetőségei
Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A térmegjelenítés eddig tanult elemei
alkalmazásának tudatosabbá tétele (pl. távolság
érzékeltetése mérettel, színnel)

 A térmegjelenítés különböző
művészettörténeti korokban használt
lehetőségeinek (pl. kiterített tér, frontális
nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva,
fordított perspektíva) megfigyelése,
megismerése, műalkotások alapján.
(egyiptomi falfestmények, középkori
miniatúrák,Brueghel: Bábel tornya, Leonardo
da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei,
Szent Péter-bazilika Kollonád).

 Az egy iránypontos perspektíva egyszerű
szabályainak megismerése,és az
ismeretekfelhasználása kitalált tér
ábrázolására épülő alkotó munkában.

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a valóság vagy a vizuális alkotások,
illetve azok elemei által felidézett
asszociatív módon generált képeket,
történeteket szövegesen megfogalmaz,
vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− vizuális
megjelenések,
képek,
mozgóképek,
médiaszövegek
vizsgálata, összehasonlítása soránfeltárt
következtetéseit megfogalmazza, és
alkotó tevékenységében felhasználja,
egyénileg és csoportmunkában is;
− felismeri
az
egyes
témakörök
szemléltetésére használt műalkotásokat,
alkotókat, az ajánlott képanyag alapján;
− adott
figyelembevételével
időbeliviszonyokat,
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 Példák alapján időbeli változások,
történések vizuális megjelenítésének
megkülönböztetése (pl. folyamatábra,
képregény, storyboard, fotósorozat, film), és
egyrövid történés (pl. teafőzés, pizza evés,
tornasorba rendeződés), időbeli változás,
folyamat (pl. jég olvadása, vihar közeledte,
almacsutka fonnyadása) vagy saját történet
rögzítése a választott médium sajátosságainak
figyelembevételével, egyénileg vagy
csoportban.

Fogalmak

eseményeket,
történeteket
megjelenít,
egyénileg
csoportmunkában is;

rögzít,
és

− adott
témát,
időbeli,
térbeli
folyamatokat, történéseket közvetít
újabb médiumok képírási formáinak
segítségével
egyénileg
vagy
csoportmunkában is;
− nem konvencionális feladatok kapcsán
egyéni
elképzeléseit,
ötleteit
rugalmasan alkalmazva megoldást talál.

tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard

Témakör

5. Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg
üzenete

Javasolt
óraszám:
4 - 4óra

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A téma feldolgozásakor aktuálisan más
tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő
művészettörténeti korszak jellemző
műalkotása, vagy ökológia, társadalmi
probléma témájában ismeretek és érzetek
inspiratív és kreatív felhasználásával direkt
vizuális kommunikációt szolgáló produktum
létrehozása (pl. kiállítás plakátja,
ökológiailag tudatos termékcsomagolás,
rövid mozgóképi reklám, animált gif). A
feladathoz kapcsolódóan gyűjtött vizuális
információk, szöveges, képi inspirációk, és a
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos
vizuális
információkat
és
képi
inspirációkat keres többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció
alapján elképzeli és megjeleníti a
látványt, egyénileg és csoportmunkában
is;
− a vizuális problémák vizsgálata során
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korábbi vizuális megfigyelési tapasztalatok,
adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az
alkotás során egyénileg és csoportmunkában is.

 Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós
és fiktív elemek egyértelmű megjelenését
keresve a befolyásolás lehetőségének
felismerése. A példák megfigyeléséből
származó tapasztalatok felhasználása játékos
szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen
reklám).

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti
lényegi különbségek felismerése és
megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl.
sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”)
tapasztalatai alapján csoportmunkában is.

 Felismeri az egyes témakörök
szemléltetésére használt műalkotásokat,
alkotókat, az ajánlott képanyag alapján.

Fogalmak

összegyűjtött
információkat,
gondolatokat különböző szempontok
szerint rendez és összehasonlít, a
tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− a valóság vagy a vizuális alkotások,
illetve azok elemei által felidézett
asszociatív módon generált képeket,
történeteket szövegesen megfogalmaz,
vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− vizuális megjelenítés során egyénileg és
csoportmunkában is használja a
kiemelés,
figyelemirányítás,
egyensúlyteremtés vizuális eszközeit;
− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok,
ábrák, jelek, szimbólumok tervezése
érdekében önállóan információt gyűjt;
− célzottan
vizuális
kommunikációt
szolgáló megjelenéseket értelmez és
tervez a kommunikációs szándék és a
hatáskeltés szempontjait kiemelve.

kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs
cél,hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás

Témakör

6. Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány,
design, divat

Javasolt
óraszám:
5- 5óra

Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek
 A tárgyi környezet különböző szempontú
vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi
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és hétköznapi öltözet,dédszüleink világa,
egyedi, személyes tárgyak,divat változása)
vizuális és szöveges feldolgozása,
információk keresése és rendszerezése
különböző forrásokból (pl. könyvtár, internet,
interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy
helytörténeti kiállítás látogatása).

 Hagyományos magyar népi kultúra és a
közvetlen környezet tárgyi világának
megfigyelése és inspiratív felhasználása
segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen
használható tárgy (pl. háztartási eszköz, játék,
öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska,
tolltartó, szemüvegtok, de nem dísztárgy!)
tervezése és létrehozása tudatos anyag és
eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés,
szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka).

 Különböző korok és kultúrák
szimbólumainak és motívumainak
felhasználásával minta, díszítés tervezése, és
a minta felhasználása tárgyak díszítésére
választott célok érdekében (pl. saját pecsét,
csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre)
különböző technikák felhasználásával (pl.
krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll,
textilfestés).

 A hagyományos magyar népi kultúra és a
modern, kortárs kultúra tárgyivilágának (pl.
épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása
megadott szempontok (pl.
anyaghasználat,technológia, rendeltetés,
díszítés) alapján.A jellemzőik, egyedi
vonásaik kiemelése által szerzett információk
és inspirációk felhasználásával, építmények,
terek, tárgyak átalakításaválasztott
eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs,
vegyes technika), személyes igényeknek
megfelelően.

Fogalmak

− látványok,
vizuális
jelenségek,
alkotások
lényeges,
egyedi
jellemzőitkiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már
látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos
vizuális
információkat
és
képi
inspirációkat keres többféle forrásból;
− különböző
korok
és
kultúrák
szimbólumai és motívumai közül adott
cél érdekében gyűjtést végez, és
alkotótevékenységében felhasználja a
gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban,
stílusokban
készült
alkotásokat,
építményeket
összehasonlít,
megkülönböztet és összekapcsol más
jelenségekkel,
fogalmakkal,
alkotásokkal,
melyek
segítségével
alkotótevékenysége
során
újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével,
tudatos anyag- és eszközhasználattal
tárgyakat, tereket tervez és hoz létre,
egyénileg vagy csoportmunkában is;
− adott téma vizuális feldolgozása
érdekében
problémákat
vet
fel,
megoldási lehetőségeket talál, javasol, a
probléma
megoldása
érdekében
kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán
egyéni
elképzeléseit,
ötleteit
rugalmasan alkalmazva megoldást talál.

hagyomány, néprajz, népi kultúra,design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy,
formaredukció, motívum,technológia
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7. Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek,
funkció
Tanulási eredmények

Fejlesztési feladatok és ismeretek










Javasolt
óraszám:
5 - 5óra

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy
a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
Példák alapján (pl. különböző korban,
− látványok,
vizuális
jelenségek,
kultúrában, stílusban készült építmények, terek)
alkotások lényeges, egyedi jellemzőit
a közvetlen környezetben található valós
kiemeli,bemutatja;
terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának
(pl. buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola
− alkotómunka során felhasználja a már
ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok,
látott képi inspirációkat;
büfé) áttervezése, átalakítása megadott valós
vagy játékos funkció megvalósítása (pl.
− adott témával, feladattal kapcsolatos
biztonságérzet, figyelemfelhívás,
vizuális
információkat
és
képi
otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A
inspirációkat
keres
többféle
forrásból;
tervezés során kísérletezés és többféle ötlet
felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a
− különböző
korok
és
kultúrák
tervezési folyamat szöveges bemutatása
szimbólumai és motívumai közül adott
egyénileg és csoportmunkában is.
cél érdekében gyűjtést végez, és alkotó
tevékenységében felhasználja a gyűjtés
A már tanult történelmi korszakokhoz
eredményeit;
kapcsolódó művészettörténeti korszakok
jellemző építészeti stíluselemeinek
− különböző művészettörténeti korokban,
megismerése, felismerése.
stílusokban
készült
alkotásokat,
építményeket
összehasonlít,
A megismert stíluselemek felhasználása a
megkülönböztet és összekapcsol más
tanuló valós környezetében található valós
jelenségekkel,
fogalmakkal,
terek, épületrészletek áttervezésére.
alkotásokkal,
melyek
segítségével
alkotótevékenysége
során
Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc
újrafogalmazza a látványt;
tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai
eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és − adott koncepció figyelembevételével,
földrajzi helyeken való megjelenésének
tudatos anyag- és eszközhasználattal
összehasonlító vizsgálata adott szempontok
tárgyakat, tereket tervez és hoz létre,
mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés,
egyénileg vagy csoportmunkában is;
környezetkárosítás) és a vizsgálat
eredményeinek részletes szöveges és vizuális
− adott téma vizuális feldolgozása
bemutatása (pl. tabló,prezentáció formájában).
érdekében
problémákat
vet
fel,
megoldási lehetőségeket talál, javasol, a
probléma
megoldása
érdekében
Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomképkísérletezik;
rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”,
okosítás) alkalmas tárgy tervezése vagy
− nem konvencionális feladatok kapcsán
létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi,
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képi inspirációk felhasználásával, egyénileg
vagy csoportmunkában, hulladékanyagok
felhasználásával, valamint a tervezési folyamat
dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk
gyűjteménye, fotósorozat).

Fogalmak

egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan
alkalmazva megoldást talál;
− felismeri
az
egyes
témakörök
szemléltetésére használt műalkotásokat,
alkotókat, az ajánlott képanyag alapján.

környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei

A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének
bemutatása ajánlott:
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók
5-6. évfolyam
Építmények
Képzőművészeti alkotások
Egyéb
 altamirai barlangrajz
 Bayeux-i kárpit
 Colosseum
 Bábel tornya
 chartres-i katedrális
 Erektheion
 Írnok szobor
üvegablakai
 Hundertwasser
 Laokoón-csoport
 görög vázafestészet
épületei, festményei,
 Müron: Diszkoszvető
delphoi kocsihajtó
 Magyar Szent
 Istar-kapu
 Nofretete fejszobra
Korona és koronázási
 jáki bencés apátsági
jelvények
 Római portrészobor,
templom
Szamothrakéi Niké
 nagyszentmiklósi
Willendorfi Vénusz
 karnaki Ámonkincs
templom
 Bruegel:
 Szkíta aranyszarvas
Gyermekjátékok
 Kheopsz piramisa
 Botticelli: Vénusz
 Tutanhamon arany
születése
 Parthenon,
halotti maszkja
 Dürer: Önarckép
 Lánchíd-Budapest
 Pantheon,
Michelangelo:
Dávid, Sixtus Stonehenge,
kápolna freskói
 Zikkurat- Úr
 M.S. mester: Mária
és Erzsébet
 Pollack Mihály:
találkozása
Magyar Nemzeti
Múzeum
 Rubljov:
Szentháromság
 Steindl Imre:
 Szent László
Országház
legendákat ábrázoló
 amiens-i
freskók
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 párizsi Notre-Dame
székesegyhá

 Van Eyck: Arnolfiní
házaspár
 Velazquez: Las
Meninas
 Vermeer: Geográfus
 Csontváry Kosztka
Tivadar: Magányos
cédrus

 nyírbátori református
templom,

 Zarándoklás a
cédrushoz

 Palazzo Farnese

 Öreg halász

 pisai dóm

 Nagy Taormina

 Szent Péter bazilika
és kollonád

 Mostar

székesegyház
 fertődi Eszterházykastély
 Hagia Sophia

 versailles-i palota,
 Ybl Miklós:
Operaház
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Technika és tervezés
1–2. évfolyam
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek
arányos megjelenítése.
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei
hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez
és elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek.
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése
a hétköznapokba.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult
ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok
eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a
tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett
csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal
tervezett együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve
végrehajtói szerepekről.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket
alkalmazva.
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek,
eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak
keretében elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság,
megoldási komplexitás.
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A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi
életben használható és hasznos készségek kialakítását.
Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények.
A kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös
értékek őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak
az ünnepre való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A
„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés,
szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a
feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők
mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus
magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.
A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek
megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű
alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások
kialakulását.

Tematikai egység

1. Otthon-család-életmód

Órakeret
14 óra
7+7 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti környezet megismerése
során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.
A családkép és a családi otthon képének alakítása.
A tematikai egység A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
nevelési-fejlesztési Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
céljai
iskolatársakkal, felnőttekkel. a feladatok megosztása, részfeladatok
elvállalása és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
1.1. Élet a családban,
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Családtagok és rokonok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
Beszámolók lakóhelyünkről. Saját településünk megismerése: utcák,
terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, lakásfajták.
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irodalom:
szókincsbővítés,
szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.
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1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
Otthoni balesetek megelőzése.
Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen
környezetén, megóvhatja, javíthatja annak állapotát.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó
eszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok
megismerése.
A ház helyiségei, funkciói, berendezései.
Építőelemekkel házak építése. Szoba berendezése: bútorok készítése

Matematika:
tájékozódás térben és
időben - időtartam,
nap, napszakok.

Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.
Családtagok, családi,
baráti kötődések,
szeretetkapcsolatok, a
1.3. Családi időbeosztás
környezetnek való
Ismeri a családellátó tevékenységeket: terítés, rendrakás, öltözködés, megfelelés szándéka,
növények, állatok gondozása stb.
beilleszkedés.
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése.
Napirend, szokásrend kialakítása.
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása,
ismertetése, megbeszélése.
Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek,
Gyermekek által végezhető háztartási munkák csoportosítása.
1.4. Tisztaság és rend
Tisztaság és rend a környezetünkben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben
tartása.
Alapvető takarítószerek és eszközök használata.
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
Környezetünk tisztán tartása.
Környezettudatos magatartás, környezetvédelem.
Takarékosság energiával, vízzel.
Takarékos anyagfelhasználás.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.
Ötletgyűjtés.
1.5. Táplálkozás
Egészséges életmód kialakítása.
Étkezési szokások.
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.
Étrend összeállítása képek válogatásával. Élelmiszerek, ételek,
italok, vitaminok.
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.
Száraztészta képek készítése.
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1.6. Testápolás
Tisztálkodási szokások
Személyes higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás,
mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása) eszközei
és anyagai. Egészségmegőrzés tevékenységei.
Plakátok készítése.
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi
alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Öltözködési szabályok.
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.
Szekrényrendezés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A
növények életfeltételeinek biztosítása.
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon,
lakberendezés, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka,
Kulcsfogalmak/ veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási baleset,
fogalmak
munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás, higiéné,
testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő, környezet,
környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés.

Tematikai egység

2. Anyagok a környezetünkben

Órakeret 8
óra
4+4 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal.

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A tematikai egység A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
nevelési-fejlesztési megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
céljai
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
Kézügyesség fejlesztése.
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Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. Az anyagok
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
A természetes és a mesterséges anyagok csoportosítása
megfigyelhető tulajdonságaik alapján: fa, papír, fém, textil, fonal,
műanyag.
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságai.
Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata
során.
Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során.
Együttműködési készség fejlesztése.

2/2 Javasolt tevékenységek
Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése.
Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben.
Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő
formájú és méretű termések válogatása, becslés, tervezés.
Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció.
Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése.
Magkép készítése, kavicsfestés.
Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
stb.)

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális megjelenítés.

Matematika:
Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.
Tárgyak, alakzatok,
összehasonlítása
mérhető
tulajdonságaik szerint;
mérés, becslés.
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés
(egyszerű, rövid
útmutató jellegű
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
szövegben az
események
sorrendjének
felismerése).
Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.

Természetes anyag, mesterséges anyag, termések, magvak, fa, papír, fém,
textil, fonal műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység,
Kulcsfogalmak/
rugalmasság, felületi simaság. anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés,
fogalmak
mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag,
átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás,
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nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.

Tematikai egység

3. Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés

Órakeret
30 óra
15+15 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
A tematikai egység
Kézügyesség fejlesztése.
nevelési-fejlesztési
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
céljai
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén. Takarékos anyaghasználatra törekvés. Szelektíven gyűjti
a hulladékot.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek
alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta)
egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel,
hengerítéssel, mélyítéssel, kivájás, nyújtás, mintázással.
Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése.
Hagyományos mesterségek megismerése, mézeskalács-készítés
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
380

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális megjelenítés.
Matematika:
Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
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Gömbölyítéssel, gyűréssel, sodrással.
Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése. Origamijelek. Ünnepi
és farsangi díszek. Papírszövés.
Alaklemez, sablon használata.
Fűzőlap munka.
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel,
darabolással, csiszolással.
Marokkó, spatulából figurák.
Vesszőfonással mini kosár készítése.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak,
sodrat).
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, hurkolás, fonás, csomózás, pompon
készítése, pókszövés) és egyéb kézműves technikák (nemezelés,
gyöngyfűzés).
Gombfelvarrás.
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
stb.)
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
Takarékos anyagfelhasználás.
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
napjainkban.
3.2. Építés
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego –
felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló
elképzeléssel.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.
Tárgyak, alakzatok,
összehasonlítása
mérhető
tulajdonságaik szerint;
mérés, becslés.
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés
(egyszerű, rövid
útmutató jellegű
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
szövegben az
események
sorrendjének
felismerése).
Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.

Természetes anyag, mesterséges anyag, termések, magvak, fa, papír, fém,
textil, fonal műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag, keménység,
rugalmasság, felületi simaság. anyagvizsgálat, anyagi tulajdonság, becslés,
mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság, természetes anyag,
átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag, fonás, csomózás,
nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás, építmény, építőelem.
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Órakeret

Tematikai egység

4. Közlekedés

6 óra
3+3 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a
család közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely
közötti közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen
belüli közlekedésről.

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek
alapjainak kialakítása. Balesetmentes közlekedés támogatása.
Együttműködő és együtt érző képesség fejlesztése. Etikus magatartás
A tematikai egység értelmezése és kialakítása.
nevelési-fejlesztési Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
céljai
kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. Gyalogos közlekedés szabályai
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten.
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri
karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák
ismerete. Memória játék
4.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek
közlekedésére.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és
gyakorlása. Tömegközlekedési eszközök megismerése. Udvariassági
szabályok megismerése, alkalmazása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés,
fogalommagyarázat,
képi jelzések és
szóbeli utasítások,
szövegértés (képi,
ikonikus kódok és
szövegek jelentésének
egymásra
vonatkoztatása,
párosítása).

4.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák
kialakítása.
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.
Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyalogos és kerékpáros közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
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forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. Biztonságos járműhasználat,
kultúrált közlekedés.

Tematikai egység

5. Jeles napok, ünnepek

Órakeret
10 óra
5+5 óra

Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.

Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
A tematikai egység környezet alakításában.
nevelési-fejlesztési Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
céljai
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
5.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
Magyarságtudat erősítése.
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel
kapcsolatos szokások, hagyományok.
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való
viselkedés szabályai. Öltözködéskultúra.
Tervek a családban.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának
elsajátítása.
A tapasztalatok megbeszélése.
Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándékok csomagolása.
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Erkölcstan: családi
hagyományok,
ünnepek, élmények
feldolgozása, játékok.
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5.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból:
mikulás, karácsony, kokárda, zászló. Hímes tojás készítése.
5.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, jelkép, népszokás, viselkedéskultúra,
fogalmak
öltözködéskultúra, munkaszervezés, program, dekoráció. Esztétika

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel kapcsolatos
veszélyforrások ismerete.
A fejlesztés várt Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
eredményei a két öltözködés terén.
évfolyamos ciklus A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése, tulajdonságaik
végén
megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok alapján, a
tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok, textilek
magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
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használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.
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Technika és tervezés
5-6. évfolyam
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek
arányos megjelenítése.
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv
használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a
tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek.
Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban
bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a
régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek.
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése
a hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ
hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző
tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális
tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása
során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle
digitális tervezőprogramok felhasználása számára.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint
azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában
tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert
alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét,
segíti a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az
eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével
értékeli környezete állapotát, életvitelét.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken
keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a
kedvelt, sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló
pályaválasztási döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés
kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív
alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és
működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős
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technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése
hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói
készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok
értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő
munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget
biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek
során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a
szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint
szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket
alkalmazva.
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek,
eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.
A tantárgy tanulása és tanítása soráncélszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása
során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság,
megoldási komplexitás.
A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és
hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását.
A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja
és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább
megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat.
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MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái
A technika és tervezés tantárgy A: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modul
középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. Ezt a modult
azok az iskolák is eredményesen alkalmazhatják, ahol nem áll rendelkezésre technika
szaktanterem, mert egyszerű szerszámokkal, a legváltozatosabb anyagokból teljesíthetőek a
kerettantervben meghatározott modellezési és makettépítési feladatok.
A modul tanulásának-tanításának célja, hogy az embert körülvevő szűkebb lakókörnyezet –
település, lakás, lakóépület – kialakításával, használatával kapcsolatos alapvető ismeretek
közvetítésén keresztül kialakítsa a tanulóban az egészségtudatos életvitel-vezetés igényét.
Az ismeretek nem önálló tananyagként jelennek meg, hanem az adott feladat elvégzéséhez
szükséges információként, vagyis az ismeretszerzés és -alkalmazás szinte egy időben történik,
ami elősegíti annak rögzülését. A legtöbb feladat csoportmunkában végezhető el, így a
tanulók a gyakorlatban tapasztalhatják meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként,
kis csoportokban végzett munka összeadódó értékét, az együttműködés jelentőségét, az
értékteremtés, az alkotás örömét, a munka megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes
nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-építésre, együttműködésre és kölcsönös
tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas kultúra fejlesztését.
A modul alkalmazása során lehetőség van projektmunkára, a story line módszer
alkalmazására, az egyéni ötletek megvalósítására, a kreativitás fejlesztésére. Ez tág teret
enged a differenciálásnak, és megteremti a lehetőségét, hogy minden tanuló érdeklődésének
és képességeinek megfelelően válasszon magának szerepet, feladatot a csoportban.
A különböző modellezési, makettépítési feladatok során a legváltozatosabb anyagok és
technológiák használhatók, az anyagok újrahasznosításától egészen a 3D-s nyomtatás
alkalmazásáig. A különböző anyagok tulajdonságainak irányítással, egyszerűbb
anyagvizsgálati módszerekkel történő megismerése után a tanulók a céljaiknak megfelelően
választhatnak a rendelkezésre álló anyagokból.
A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az
előzetes tervek mentén folytatja.
Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges
szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart.
Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét
felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival
együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik.
Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a
létrehozott produktumra.
A tanórai tevékenység fejleszti a technológiai-problémamegoldó gondolkodást. Célja, hogy a
tanuló érdeklődjön és szerezzen tapasztalatokat szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről és annak
változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló
hatásairól.
Ugyancsak célként szolgál, hogy a tanuló gyűjtsön információt a régi korok építészetéről, a
jelenkor építészeti irányairól, a népi építészet, ezen belül a saját tájegységének
jellegzetességéről, a saját településének történetéről. A hagyományok megismerése során
legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok jövőt meghatározó szerepét.
A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos
szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a
környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése.
A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit,
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák.
Felismeri az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok
biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának
lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen.
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5–6. évfolyam
A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a település, a
települést meghatározó épületek, a közlekedési infrastruktúra, a lakás, lakókörnyezet áll. A
tanórai modellezési, makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről szerzett
tapasztalatait rendszerezi, megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a természeti
környezet közötti kapcsolatot, a településeken található legfontosabb középületeket,
közintézményeket. Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések
kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. Eligazodik egyszerű
építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket, modelleket készít, melyen
keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát,
az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot, a legfontosabb karbantartási, állagmegóvási
munkákat. Az információgyűjtés, tervezés során lehetőség van különböző digitális eszközök,
alkalmazások, például tervezőprogramok használatára.
Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információt szerez a felhasznált
anyagok tulajdonságairól. Anyagválasztásnál értékeli a megismert anyagok jellemzőit a
felhasználhatóság szempontja szerint.
Tevékenységét irányítással tervezi. Terveit szóban, rajzban megosztja. A terv szerinti lépések
megtartásával, külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Érti a forma és funkció
összefüggéseit, ajánlat mentén választ szerszámot, eszközt. A szerszámokat és eszközöket
tanári útmutatás segítségével használja. A munkavégzési szabályokat betartja.
Csoportmunkában tevékenykedik, a szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes
műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök használatának szükségességével.
A csoportban feladata szerint dolgozik, segítséget kér, segítséget ad.
Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti
a munkatevékenység értékteremtő lényegét.
Megadott szempontok szerint környezetét jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások,
megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit
mérlegeli.
Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri azok múltbéli és a jelenben
tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton
közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát.
Érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt
hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri.
Döntésén segítséggel változtat.
Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az
alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok
környezeti hatását. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális
problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási
szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását.
A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén
segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat.
Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat.
Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi.
Ismeri az egyes foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben.
Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra + 4 óra szabadon
felhasználható óra = 72 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt óraszám
Modell- és makettépítés technológiái
4-4
Település – a település kialakulása, településtípusok
4 -2
Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek
6-2
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Közterek, közösségi terek, középületek
Közlekedés – közlekedés egykor és ma
Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok,
funkciók, helyiségek
Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések
Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási,
karbantartási munkák
Komplexmodell- és makettkészítés
Szabadon felhasználható
Összes óraszám:

390

5 -3
3-3
2 -6
2 -6
2 -4
6 -4
2-2
36-36

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

TÉMAKÖR:Modell- és makettépítés technológiái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra (4 ó – 4 ó)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét;
 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit;
 felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit;
 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
 alkalmazza a vetületi ábrázolást.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megismeri a méretmegadás elemeit;
 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét;
 ismeri a vetületi ábrázolást;
 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a modellezés
során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és mesterséges faanyagok,
műanyagok,fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK


















A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető magatartás fejlesztése
A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése
A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége
A modell és a makett közötti különbségtétel
A mérés célja, fontossága
Mérőeszközök alkalmazása
Mérés milliméteres pontossággal
Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása
Méretmegadás elemei, szabályai
Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, nagyítás
jelentősége
Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése
A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa,műanyag, fém, textil,agyag
vagy egyéb képlékeny anyag) tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati
módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján)
Különböző profilok, szerkezetek építése, terhelési próba végzése
Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez szükséges technológiák,
szerszámok megismerése, célszerű, balesetmentes használatuk elsajátítása

FOGALMAK
modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság,méretmegadás elemei és szabályai,
vonalfajták, méretszám, méretarány,kicsinyítés, nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz
kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok szerint, azonosságok,
különbségek megfogalmazása, a modell-, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése
 A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült
műszaki rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozásán, elemzésén keresztül.A valóság és
az ábra közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása
 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal
 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak
megismerése, azonosítása
 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel
geometrikus testekről
 A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok néhány tulajdonságának
megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel
 A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető műveletek megismerése, gyakorlása
 Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája
 Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, terhelhetőségük
vizsgálata
TÉMAKÖR: Település – a település kialakulása, településtípusok
JAVASOLT ÓRASZÁM:6 óra (4 óra-2 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit;
 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat,
különbségeket fogalmaz meg;
 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket;
 ismereteket gyűjt a saját településéről;
 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot;
 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja;
 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján;
 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának
felismeréséhez
 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés
kapcsolatának felismeréséhez
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése
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 A települések kialakulása
 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás)
kötődő lakó- és gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása
 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése
 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről
 Lakóépületek típusai
 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből
FOGALMAK
lakóhely,település, város, falu,mezőgazdaság, ipar, városiasodás, urbanizáció, ház (családi
ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület,melléképület,lakás, udvar, alaprajz,
homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes
lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása
 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett
méretarányának meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása,
a telkek kiosztása, a lakóépületek jellegének meghatározása
 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően
 A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése
 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése
TÉMAKÖR:Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra (6 óra – 2 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában;
 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja
szerint.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat,
tető;
 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi
építészet épületeiről, építőanyagairól;
 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról;
 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek;
 modellezi a lakóépületek környezetét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése
 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának
felismeréséhez
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése
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 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti
összefüggések felismerése
 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok
jelentőségének értelmezése
 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése,
összehasonlítása
 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek,
építőanyagainak tanulmányozása, elemzése
 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja,
elrendezése –, a használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok
feltárása, elemzése
 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari
gépek
 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése
 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok
feltárása, elemzése
 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása
FOGALMAK
építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes
(szoláris) energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog,
tégla, pala, cserép,beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet,
tetőszerkezet, panel
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a
felhasznált anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása
 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési
szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról
 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása
TÉMAKÖR:Közterek, közösségi terek, középületek
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra (5 óra- 3 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket;
 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott,
interneten elérhető térképek, fényképek alapján;
 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon;
 a társakkal együttműködve településmodellt tervez;
 csoportban településmodellt épít.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése
 Az elvont gondolkodás fejlesztése
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése
 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása
 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a
településtípusok (épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti
kapcsolatok feltárása
 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése
 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal
 Településmakett készítése
FOGALMAK
középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító
tényezők tanulmányozása.
 Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés
 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal
 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével,
megépítésével
 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés
lehetőségeinek megbeszélése
TÉMAKÖR:Közlekedés – közlekedés egykor és ma
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra (3 óra - 3 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában,
fejlődésében, a település lakóinak életminőségében.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése
 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti
összefüggések felismerése
 Szabálykövető magatartás fejlesztése
 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése
 A vízi és a légi közlekedés
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 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben
információgyűjtés, -rendszerezés
 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz
 Közlekedésbiztonsági ismeretek
 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák
 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten

–

FOGALMAK
 jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése
 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása
 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb
találmányokról,
jelentős
feltalálókról,
különös
tekintettel
a
magyar
vonatkozásokra.Információk megosztása
 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való
kiegészítése – például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogosátkelőhelyek, parkolók
 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon
TÉMAKÖR: Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra (2 óra – 6 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú
család számára;
 berendezett lakásmakettet készít;
 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok
funkcióját, egymással való kapcsolatát.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése
 Az elvont gondolkodás fejlesztése
 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének
felismerése (feladat – anyag – technológia)
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 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat
felismerése, elemzése
 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal
 A lakásalaprajz jellemzői
 A lakás helyiségeinek csoportosítása
 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése
 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége,
szerepe
 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése
FOGALMAK
 alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási
és higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás
 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés
 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok
megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése
 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális
alkalmazás segítségével
 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése
TÉMAKÖR:Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések
JAVASOLT ÓRASZÁM:8 óra (2 óra – 6 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában;
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy
tervezőprogram segítségével készíti el és osztja meg.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését;
 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot;
 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait;
 információkat gyűjt a bútorok történetéről;
 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése
során;
 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot;
 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a
lakberendezésben;
 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről;
 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket;
 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési,
ergonómiai szempontjait.
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Ok-okozati összefüggések felismerése
 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése
 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése
 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben
 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és
végzése során
 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás
 Ízlés formálása
 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése
 A lakás berendezésének jellemzői
 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel
 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a
tevékenységek közötti kapcsolat felismerése
 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése
 Bútortörténet
 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai
 A berendezés szerepe a téralakításban
 A lakberendezés modellezése
 A munkavégzés ergonómiája
 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése
 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése
 A konyha ergonomikus berendezése
 Konyhatervek készítése
FOGALMAK
 funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás
eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye,
kényelmi és tároló bútorok, bútorválasztás szempontjai,egészségkárosító helyzetek,
statikus, dinamikus terhelés

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus,
folyóiratok, prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások,
lakásrészek elemzése meghatározott szempontok szerint
 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az
anyagok és minták, a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről
 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség
szerint 3D-s lakberendező program segítségével.
 A berendezés modellezése
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 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a
kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait
 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes
munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása
TÉMAKÖR: Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra (2 óra -4 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek
felépítéséről, működéséről.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél
szempontokat.

figyelembe

veszi

a

környezeti

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában
 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése
 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése
 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során
 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése
 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése
 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási,
karbantartási munkákról
 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen
 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során
 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem
összefüggéseinek felismertetése
 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb
munkálatokhoz szakembert kell hívni
 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák
FOGALMAK
 állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer,
környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási,
karbantartási munkákról
 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például:
bútorok megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal,
ruházat, lakástextíliák gondozása stb.
 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás,
balesetveszély szempontjai szerint
 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási szabályok
megbeszélése
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 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A
tanulók szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző
feladatait
TÉMAKÖR:Komplexmodell- és makettkészítés
JAVASOLT ÓRASZÁM:10 óra (6 óra – 4 óra)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek
meghatározásában;
 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram
segítségével készíti el és osztja meg;
 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes és
mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok;
 terveit szóban, rajzban megosztja;
 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében;
 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja;
 a munkavégzési szabályokat betartja;
 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának
szükségességét;
 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja;
 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad;
 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
 A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése
 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során
 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése
 Kreativitás fejlesztése
 Különböző épületek vagy településrészlet modellezése helyszínrajzok, fényképek
alapján
 Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján csoportmunkában
FOGALMAK
 az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység
során
 A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy településrészlet
makettje a rendelkezésre álló anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a
lakáshoz, lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított
anyagokból
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A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető
szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely
15 tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták
megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel
rendelkezik. 15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a
csoportbontás biztosítása.
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Technika és tervezés
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az
alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a
nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek
arányos megjelenítése.
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv
használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a
tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek.
Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban
bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a
régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek.
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése
a hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ
hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző
tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális
tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása
során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle
digitális tervezőprogramok felhasználása számára.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a
természettudományos tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam –
előkészítésében, valamint azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és
gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű,
differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók
természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az eszközök, a technológiák fejlődésének
követésével, a változások hatásainak elemzésével értékeli környezete állapotát, életvitelét.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken
keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a
kedvelt, sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló
pályaválasztási döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati
alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés
kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív
alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és
működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős
technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése
hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez.
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett
tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói
készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok
értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő
munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget
biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek
során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a
szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint
szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat
során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi
anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket
alkalmazva.
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő
jellemzője, hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató
tudásalkalmazás, ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési
szokásokra, az elkészült produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért
sikerek, eredmények kiemelése, a pozitív megerősítés.
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak
tanulása során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a
felelősségérzet és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság,
megoldási komplexitás.
A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és
hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását.
A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja
és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább
megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat.
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MODUL „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái
A technika és tervezés tantárgy „D”: Modellezés – tárgyalkotás technológiái modulját
azoknak az intézményeknek ajánljuk alkalmazásra, melyek rendelkeznek megfelelően
felszerelt technika szaktanteremmel, illetve tervezik annak kialakítását, és meg tudják oldani a
folyamatos anyagellátást.
A modul tanulásának-tanításának célja, hogy a tárgykészítésen, modellezésen keresztül
fejlessze az alkotóképességet. A tanuló a manuális tevékenységek során elsajátítja az alapvető
technikai eszközök balesetmentes és szakszerű használatát. Ebben a modulban érvényesülnek
legjobban a technika tantárgy hagyományos alappillérei, az anyag – energia – információ;
rendszer és modell.
Ezt a modult elsősorban a műszaki érdeklődésű tanulóknak ajánljuk, akiknek örömöt okoz a
kreatív alkotómunka, a szerszámokkal végzett termékkészítés. A csapatmunka, az együtt
gondolkodás fejleszti a műszaki kommunikációs készséget, a döntési képességet, kedvet
csinálva az anyagmegmunkáló, tárgykészítő szakmák, a mérnöki pályák választásához.
A kerettanterv nem ír elő konkrét munkadarabokat, ezek kiválasztása a tárgyat tanító tanár
feladata. Fontos, hogy ebbe a döntésbe a lehetőségekhez képest vonja be a tanulókat is, hiszen
a modul eredményességének legfőbb záloga a tanulói motiváció. A munkadarabokat,
modelleket úgy kell megválasztani, hogy azok legfeljebb 2-3 tanóra alatt elkészíthetők
legyenek, megfeleljenek a tanulócsoport szintjének és érdeklődésének. Az elkészített
modellnek legyen funkciója, használati értéke. A megfelelő érdeklődés fenntartása érdekében
az ügyesebb, gyorsabb gyerekeknek legyen lehetőségük a munkadarabok továbbfejlesztésére,
egyéni ötleteik, elképzeléseik megvalósítására, míg a lassabban haladóknak is elég idő álljon
rendelkezésre a befejezéshez.
A szerszámok megfelelő, balesetmentes használata, a technológiai utasítások pontos betartása
megköveteli a tanulótól a szabálykövető magatartást, ugyanakkor a már megismert
műveleteket önállóan, kreatív módon kell alkalmaznia a saját tervek megvalósítása során.
A pályaorientáció ismeretei nem külön témakörként jelennek meg. A tevékenységek tudatos
szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezzék belső értékeiket,
és kipróbálják, hogy mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a
csoportmunkában való feladatvállalás, az együttműködési képesség fejlesztése, a szakmák,
foglalkozások jellemzőinek és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaorientációhoz
ad támpontokat.
A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az
előzetes tervek mentén folytatja.
Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges
szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart.
Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét
felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival
együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik.
Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a
létrehozott produktumra.
A tanórai tevékenységek fejlesztik a technológiai problémamegoldó gondolkodást. Céljuk,
hogy a tanuló megfigyelés útján szerezzen tapasztalatokat környezetéről és annak
változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló
hatásairól.
A technika történetének megismerése során legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok
jövőt meghatározó szerepét.
A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos
szempontok szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a
környezet alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése.
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A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit,
magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák.
Felismeri továbbá az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a
hétköznapok biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások
elsajátításának lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen.

5–6. évfolyam
A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a környezetben
előforduló anyagok tulajdonságainak megismerése és felhasználása áll. Az Anyagok és
alakításuk témakör bevezeti a különböző anyagokból való tárgykészítést, hozzájárul az ember
környezetátalakító tevékenységének megértéséhez.
Ebben a szakaszban a tárgykészítés elsősorban egyéni munka során valósul meg. Fontos
eleme a mintakövetés, az egyes szerszámok célszerű, balesetmentes használatának
elsajátítása, a megkívánt műveletek minél pontosabb végrehajtása és a már megismert
műveletek gyakorlása. Lehetőséget kell adni a tanulóknak arra, hogy a munkavégzés során
megadott szempontok szerint egyéni terveket készítsenek, és azokat megvalósítsák.
A Gépek, gépelemek és az Elektromos áram, elektromos áramkör témakör előkészíti a
következő nevelési-oktatási szakaszt. A tanuló tapasztalati úton szerez ismereteket a
környezetében lévő gépekről, elektromos eszközökről. A különböző háztartási és egyéb
eszközök megfigyelése, a gépek kiválasztásának szempontjai hozzájárulnak a tudatos
fogyasztói magatartás kialakításához.
Az órai munkák során a tanuló tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például
természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny
anyagok. Anyagvizsgálati módszerekkel – hajlítás, törés, hasítás, keménység-,
rugalmasság-, nedvszívás-, korrózióvizsgálat – szemrevételezés, próba, összehasonlítás,
mérés alapján önállóan szerez ismereteket a használt anyagokról. Tapasztalatait szóban
és írásban is megfogalmazza. Áttekinti a papírok, textilek, természetes és mesterséges
faanyagok, műanyagok, fémek legfontosabb tulajdonságait.
Tevékenységét irányítással tervezi, a tervezésnél figyel a célszerűségre és a
takarékosságra. Terveiről vázlatot, szabadkézi rajzot készít.
Milliméteres pontossággal mér. Többféle mérőeszközt használ.
Tanári bemutatás alapján megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz
új műveleteket, például fűrész, ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, lemezolló, fúró,
különböző fogók. Tanári útmutatás alapján választ szerszámot, eszközt. Többféle
anyagból, több alkatrészből álló használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít
tanári minta alapján vagy megadott szempontok szerint, egyéni tervek alapján.
A munkavégzési szabályokat betartja. Csoportmunkában feladata szerint dolgozik, a
szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit,
tisztában van a védőeszközök használatának szükségességével.
Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti
a munkatevékenység értékteremtő lényegét.
Környezetét megadott szempontok szerint jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások,
megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit
mérlegeli.
Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri annak múltbéli és a jelenben
tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton
közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát.
A tanuló érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére
gyakorolt hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését
felismeri. Döntésén segítséggel változtat.
Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az
alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok
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környezeti hatásait. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális
problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási
szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását.
A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma
esetén segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal
feladatokat. Ismeri a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált
feladatokat. Részfeladatait pontosan, felelősséggel végzi.
Ismeri a tevékenységgel érintett foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási
rendszerekben.
Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68+4 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt
óraszám
Anyagok és alakításuk
2-4
Műszaki kommunikáció
4-4
Papír
4-2
Textil
4-4
Természetes és mesterséges faanyagok
8-4
Fém
2-6
Műanyag
4-2
Gépek, gépelemek
4-4
Elektromos áram, elektromos áramkör
2-4
Szabadon felhasználható
2-2
Összes óraszám:
36-36

Témakör: Anyagok és alakításuk
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát;
felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:



áttekinti a legfontosabb energiafajtákat, a primer energiahordozókat;
csoportosítja a primer energiahordozókat aszerint, hogy megújuló vagy nem megújuló
energiahordozóról van szó.

Fejlesztési feladatok és ismeretek







Az emberi tevékenység hatása a természeti környezetre
Védekezés a természet hatásai ellen
A természetben található anyagok kitermelési módszereinek megismerése
A nyersanyag és az alapanyag fogalmának tisztázása
Az emberiség energiaigénye
Az energiaforrások fajtái
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Annak felismerése, hogy a mesterséges környezet anyagait a természeti környezetből nyeri az
ember
Az anyagok kitermelése és a természeti környezet károsítása közötti összefüggés felismerése

Fogalmak
technikai környezet, természeti környezet, társadalmi környezet, mesterséges környezet,
alapanyag, nyersanyag, érc, bányászat, erdőgazdálkodás, fakitermelés, természetvédelem,
környezetszennyezés, hulladék, szükséglet, időjárási hatások, energiafajták, megújuló energia,
nem megújuló energia, elsődleges (primer) és másodlagos (származtatott) energia,
fenntarthatóság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának megismerése
esettanulmányokon keresztül, többféle nézőpont figyelembevételével. Véleményformálás,
vélemények ütköztetése
Üzemlátogatás vagy film megtekintése (erdészet, fatelep, bánya stb.)
A legfontosabb energiafajták, energiahordozók megismerése. Az emberiség energiaigényének
áttekintése grafikonok, diagramok elemzésén keresztül

Témakör: Műszaki kommunikáció
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
alkalmazza a vetületi ábrázolást.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





felismeri a méretmegadás elemeit;
műszaki rajzon azonosítja a műszaki rajzjeleket – látható él, nem látható él, hajlítási él,
szimmetriatengely, átmérő, sugár;
ismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét;
felismeri a vetületi ábrázolást.

Fejlesztési feladatok és ismeretek













A szabályok szükségességének belátása, szabálykövető magatartás fejlesztése
A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése
A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
A mérés célja, fontossága
Mérőeszközök alkalmazása
Mérés milliméteres pontossággal
Műszaki rajzi alapismeretek elsajátítása
Méretmegadás elemei, szabályai
Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása
Rajzolvasási gyakorlatok, műszaki rajz készítése egyszerűbb tárgyról
A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése

407

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Fogalmak
mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, vonalfajták,
méretszám, méretarány, vetület, hajlítási vonal, középvonal, látható él, nem látható él, átmérő,
sugár, anyagvastagság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK







Térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült műszaki rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozása,
a valóság és az ábra közötti kapcsolat, megfelelés felismerése
Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal
Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése,
azonosítása, alkalmazása
Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel geometrikus
testekről, és később a tárgytervezési folyamat részeként

Témakör: Papír
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:





felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket;
megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait;
elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű,
balesetmentes használatát;
tevékenységének következményeit mérlegeli.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a papíranyagok
tulajdonságairól;
áttekinti a papírok legfontosabb tulajdonságait;
használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít papírból tanári minta alapján vagy
megadott szempontok szerint egyéni tervek alapján;
gyakorolja a papírmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz szükséges szerszámok
célszerű, balesetmentes használatát.

Fejlesztési feladatok és ismeretek












A térszemlélet fejlesztése
A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Munkavégzési szokások fejlesztése
Anyagok újrahasznosítása
Papíralapanyagok, papírfajták
A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel
szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján
Térbeli testek, tárgyak, modellek, makettek készítése papírból
A tulajdonságok és a felhasználási terület közötti összefüggés felismerése
A feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megismerése
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A papír előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák

Fogalmak
a papír fizikai és technológiai tulajdonságai, anyagok újrafelhasználása, az elvégzett
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK
 A papírral kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése
 A papír tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel, egyes
papírfajták elkülönítése. Javasolt anyagvizsgálatok: szálirány meghatározása
tépéspróbával, nedvszívó képesség vizsgálata, íráspróba, hajtogathatóság vizsgálata
 Használati tárgyak – például díszdoboz – készítése papírból, leírás, illetve saját terv
alapján
 A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra
 A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során
 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról

Témakör: Textil
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket;
megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait;
elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű,
balesetmentes használatát;
tevékenységének következményeit mérlegeli.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:





irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a textilanyagok
tulajdonságairól;
áttekinti a textilek legfontosabb tulajdonságait;
használati tárgyakat készít textilből tanári minta alapján vagy megadott szempontok szerint
egyéni tervek alapján;
elsajátítja, gyakorolja a textilkészítés, -megmunkálás legfontosabb műveleteit, az azokhoz
szükséges szerszámok célszerű, balesetmentes használatát.

Fejlesztési feladatok és ismeretek









A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Munkavégzési szokások fejlesztése
Textilipari nyersanyagok csoportosítása
Textíliák egyszerű összehasonlító vizsgálata
Textilkészítési eljárások – szövés, hurkolás, nemezelés
A textil alapanyagok, a textilkészítési módok és az alkalmazásuk közötti összefüggés felismerése
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Egyszerű munkadarab készítése textilből – 2-3 öltésfajta gyakorlati alkalmazása
Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése
Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása
A textil előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák

Fogalmak
természetes szálas anyagok, mesterséges szálas anyagok, fonás, szövés, hurkolás, nemezelés,
öltésfajták – ideiglenes öltés, rögzítő öltések, hímző öltések; az elvégzett feladatokhoz
kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










A textilanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése
A textil tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt
anyagvizsgálatok: nedvszívás, lég- és vízáteresztési próba, szakíthatóság, gyűrődési hajlam
vizsgálata, alapanyag fajtájának meghatározása égetési próbával
Textilfélék csoportosítása különféle szempontok szerint
Használati tárgyak – például zsákok, tartók, figurák – készítése textilből, leírás, illetve saját terv
alapján. Az öltésfajták és alkalmazásuk közötti összefüggések felismerése
A munkavégzés eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok
elsajátítása, begyakorlása. A munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra,
az anyagok újrafelhasználására
A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról

Témakör: Természetes és mesterséges faanyagok
Javasolt óraszám: 12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket;
megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait;
elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű,
balesetmentes használatát;
tevékenységének következményeit mérlegeli.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:






irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a faanyagok
legfontosabb tulajdonságairól;
elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
alkalmazza a vetületi ábrázolást;
megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például fűrész,
ráspoly, reszelő, kalapács, csavarhúzó, fúró;
használati tárgyakat, maketteket, modelleket készít fából tanári minta alapján vagy megadott
szempontok szerint egyéni tervek alapján.

Fejlesztési feladatok és ismeretek


A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
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Ok-okozati összefüggések felismerése
Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Munkavégzési szokások fejlesztése
A fa fizikai tulajdonságainak megismerése összehasonlító vizsgálatokkal – keménység,
megmunkálhatóság
A természetes fát helyettesítő mesterséges faanyagok megismerése
Használati tárgyak, modellek készítése fából, rétegelt lemezből, farostlemezből
Darabolás fűrésszel, a felület alakítása ráspollyal, csiszolás, szegzés, csavarozás, ragasztás
Fa szerkezeti kötései – illesztés, csapolás
Fatárgyak védelme, díszítése lazúrozással, festéssel
A fa kitermeléséhez, feldolgozásához kötődő szakmák

Fogalmak
fafeldolgozás, a fa anyagszerkezete, fűrészüzem, fűrészárufajták, hasítás, keménység,
furnérlemez, rétegelt lemez, farostlemez, bútorlap, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó
technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK










A faanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése
A természetes és mesterséges faanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb
anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt anyagvizsgálatok: keménység, hajlíthatóság, faraghatóság,
szegzés vizsgálata
Használati tárgyak, modellek – például képkeret, doboz, járműmodellek, bábok, figurák, játékok,
madáretető, madárodú, rovarház – készítése fából, leírás, illetve saját terv alapján
Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok
elsajátítása, begyakorlása
A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, a hulladékok
felhasználására
A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról

Témakör: Fém
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket;
megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait;
elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű,
balesetmentes használatát;
tevékenységének következményeit mérlegeli.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:


irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a fémek
legfontosabb tulajdonságairól;
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elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
alkalmazza a vetületi ábrázolást;
megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket, például fűrész,
reszelő, lemezolló, pontozó, csavarhúzó, fúró, különböző fogók;
használati tárgyakat, modelleket készít fémből tanári minta alapján vagy megadott
szempontok szerint egyéni tervek alapján.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
















A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése
Ok-okozati összefüggések felismerése
Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Munkavégzési szokások fejlesztése
Anyagok újrahasznosítása, fenntarthatóság
Fémek jellemző tulajdonságai, fajtái, csoportosításuk
A különböző fémek tulajdonságai és felhasználási területük összefüggései
A környezet fémekre gyakorolt hatása
A korrózió fogalma
Fémek felületkezelése, korrózió elleni védelem
A környezet fémekre gyakorolt hatásának, az anyag károsodásának és az anyagvédelem
lehetőségeinek összefüggései
Használati tárgy készítése fémből – lemezmegmunkálás, huzalmegmunkálás
Darabolás fűrésszel, lemezvágó ollóval, hajlítás fogóval, szerelés csavarozással, szegecseléssel,
forrasztással
Tapasztalatok szerzése a különféle fémek fizikai jellemzőiről a megmunkálás során
A fémek előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák

Fogalmak
fém, érc, olvasztás, vas, acél, alumínium, réz, ötvözet, rozsda, korrózió, hajlító és fárasztó
anyagvizsgálat, védőbevonat, lemez, huzal, zárt szelvények, profilok, az elvégzett
feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK








A fémekkel kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése
A fémek tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt
anyagvizsgálatok: rugalmasság, kifáradás, mágnesesség, korrozióállóság vizsgálata
Fémlemezből (alumínium, réz), huzalból használati vagy dísztárgyak – például szalvéta-, gyertya-,
mécsestartó, ékszerek, szélcsengő – készítése leírás, illetve saját terv alapján
Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok
elsajátítása, begyakorlása
A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra
A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról

Témakör: Műanyag
Javasolt óraszám: 6 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:






önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket;
megismeri a legfontosabb anyagok tulajdonságait, alakításuk műveleteit, szerszámait;
elsajátítja a kézi anyagmegmunkálás legfontosabb műveleteihez szükséges szerszámok célszerű,
balesetmentes használatát;
tevékenységének következményeit mérlegeli.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:






irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a műanyagok
legfontosabb tulajdonságairól;
elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során;
alkalmazza a vetületi ábrázolást;
megismer, majd önállóan használ új szerszámokat, alkalmaz új műveleteket;
használati tárgyakat, modelleket készít műanyagból tanári minta alapján vagy megadott
szempontok szerint egyéni tervek alapján.

Fejlesztési feladatok és ismeretek









Munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése
Munkavégzési szokások fejlesztése
A mindennapi életben leggyakrabban előforduló műanyagok tulajdonságainak megismerése
Egyszerű munkadarab készítése műanyagból
Alakítás hőkezeléssel
Az anyagtulajdonságok és a kézi megmunkálás lehetőségei közötti összefüggések felismerése
Anyagok újrafelhasználása, újrahasznosítása
A műanyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák

Fogalmak
műanyagok csoportosítása, hőre lágyuló, hőre keményedő, lemezek, fóliák, palackok,
profilok, az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök
megnevezése
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK









A műanyagokkal kapcsolatos előzetes ismeretek felelevenítése, rendszerezése
A műanyagok tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel. Javasolt
anyagvizsgálatok: hőre lágyulás, ragasztási próba
Műanyag lemezekből, csövekből, palackokból, fóliából használati tárgy, járműmodell készítése
leírás, illetve saját terv alapján
Az egyes műveletek eszközeinek célszerű, balesetmentes használatához szükséges mozdulatok
elsajátítása, begyakorlása
A műveletekhez szükséges biztonsági szabályok betartása, a munkavédelmi felszerelések
használata, a munkakörnyezet rendjének fenntartása, törekvés a takarékosságra, anyagok
újrahasznosítása
A tapasztalatok és egyéb információk értelmezése és felhasználása a munkavégzés során
Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról
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Témakör: Gépek, gépelemek
Javasolt óraszám: 8 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
tapasztalatokat szerez a környezetében lévő néhány gép működéséről és használatáról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:







gépeket, mechanikai szerkezeteket tanulmányoz energiaáram, energiaátalakítás
szempontjából;
megfigyelés alapján azonosít részegységeket – erőgép, munkagép, közlőmű – különböző mozgó
mechanikus szerkezeteken, például kerékpár, háztartási eszközök, fúrógépek stb.;
áttekinti az alapvető mechanikai hajtásokat – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás,
lánchajtás;
gépek megfigyelése során azonosítja a hajtásokat;
érti és elmagyarázza a mechanikai hajtások alapfeladatát;
érti az áttétel fogalmát.

Fejlesztési feladatok és ismeretek










Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése
A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése.
Gépek szerepe, feladata az ember életében, technikatörténet. Egyszerű gépek – ék, emelő
Gépek tanulmányozása az energiaáram szempontjából
Tapasztalatszerzés a környezetünkben lévő gépekről, a gépek csoportosítása feladat, működési
elv szerint
Hajtásokat tartalmazó gépek vizsgálata
A hajtások fajtái és a megvalósítható kapcsolat összefüggéseinek felismerése
Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém építőkészlet
vagy LEGO-elemek
A mechanikai hajtások alapfeladatainak megismerése – forgómozgás továbbítása, forgásirány
megváltoztatása, fordulatszám módosítása – a készített modell segítségével

Fogalmak
gép, ék, emelő, erőgép, közlőmű, munkagép, a mozgás fajtái, jellemzői, mechanikai hajtások
– dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás, fordulatszám, gyorsítás, lassítás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK





Önálló technikatörténeti kutatás végzése egyes gépek fejlődéséről, az emberiség életében
betöltött szerepéről, kiadott vagy érdeklődésnek megfelelően választott témában. A kutatás
eredményének társakkal való megosztása, tanulói kiselőadás vagy fájlmegosztás formájában
A környezetben lévő gépek, modellek megfigyelése során a részegységek – erőgép, munkagép,
közlőmű –, az alapvető mechanikai hajtások – dörzshajtás, szíjhajtás, fogaskerékhajtás, lánchajtás
– azonosítása
A mechanikai hajtások alapfeladatának, a gyorsítás és lassítás fogalmának megértése és
elmagyarázása
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Mechanikai hajtások modellezése valamilyen építőkészlet elemeiből, például fém építőkészlet
vagy LEGO-elemek felhasználásával
Az egyes hajtások összehasonlítása, azonosságok, különbségek megfogalmazása

Témakör: Elektromos áram, elektromos áramkör
Javasolt óraszám: 6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:



önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján;
tapasztalatokat szerez a világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő
háztartási és egyéb eszközök, gépek működéséről és használatáról.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:






felismeri az elektromos áram szerepét, jelentőségét a mindennapokban;
azonosítja az egyszerű áramkör részeit – áramforrás, fogyasztó, kapcsoló, vezeték;
megkülönbözteti a vezető és szigetelő anyagokat;
tapasztalatokat gyűjt a környezetben használt elektromos eszközök működéséről;
elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében
található szerkezeteken.

Fejlesztési feladatok és ismeretek











Tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése
A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése
Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése
Az elvont gondolkodás fejlesztése
Az egyszerű áramkör részei, jelképei
Az áramköri elemek szerepe az áramkörben
Egyszerű áramkör építése, egyszerű áramkört tartalmazó modell készítése
Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és
használatuk – világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök
Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök működéséről és használati
jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlítása, értékelése
Gépek kiválasztásának szempontjai

Fogalmak
áramforrás – galvánelem, hálózat, fogyasztó – lámpa, elektromos motor, fűtőszál, kapcsoló –
tartós és pillanatkapcsoló (nyomógomb), elektromos vezetés, szigetelés, vezeték, zárt
áramkör, baleset-megelőzési szabályok, tudatos fogyasztói magatartás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK






Az egyszerű áramkör részeinek, jelképeinek megismerése
Egyszerű áramkör szerelése szerelőkészleti elemekkel páros munkában
Elektromossággal működő háztartási és egyéb eszközök, gépek működésének megfigyelése, hibaés baleseti források azonosítása
A gépek felépítése és biztonságos használata közötti kapcsolat felismerése, általános balesetmegelőzési és érintésvédelmi szabályok
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A használat elektromos és mechanikus veszélyeinek, az elhárítás lehetőségeinek elemzése, a
biztonságos munkavégzés szabályainak megtanulása
Feladatleírásban meghatározott szempontoknak megfelelő gép kiválasztása – például háztartási
gép vásárlása – szerepjáték keretében, forrásanyagok felhasználásával
Egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatok elvégzése meglévő szerkezeteken

A tevékenységek megvalósításához technika műhelyterem szükséges, az előírt 15 tanuló
foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, az anyagok, munkadarabok tárolására alkalmas
berendezéssel vagy szertárral kialakítva, a különböző anyagfajták megmunkálásához szükséges
szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel felszerelve.
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Digitális kultúra
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt,
melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit,
lehetőségeit és módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A
tanulás-tanítás egyik célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek mellett a digitális
kompetenciák is beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. Az adott életkori szakaszban fontos
feladat az is, hogy azok a tanulók is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni körülményeik
miatt még nem kerültek kapcsolatba a digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot,
így különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is
alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek
kialakítását és fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és
szintetizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs
stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a
problémák megoldására.
A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem
a tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról,
műveltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van,
hanem egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az
információs társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják
megérteni a gyerekek.
A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók
átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden
területét behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos
tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni
távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki
számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát.
Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol
valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a
gyerekek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt
is, hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt
adunk a gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai
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környezetben tudják megoldani a felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a
konkrét és gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk.
Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével,
tárolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést
nyernek a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő
témakörökben, más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat
keresni és felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával.
A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a
problémával, hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található,
valamint, hogy a digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei
elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és
szülői segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket
ért kedvezőtlen hatásokat.
A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban.
Megközelítésmódja egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan
lehet egy adott problémát felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni,
illetve más problémákhoz kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához
alakítani, a probléma kisebb mértékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a
témakörhöz nem feltétlenül szükséges számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak
alapozó szakaszában. Olyan problémákat és a problémák megoldásához szükséges
algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az
algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi
lépések egymásutánisága, a lépések kötött sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén
az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak létrehozása. Különböző szituációkat,
játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy ezeket az algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a
gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő tevékenység eljátszása, azok lépéseinek
megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések kihagyása vagy felcserélése és ennek
alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes különböző tantárgyakban,
cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus természetével természetesen
nem definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak a gyerekek. Minden egyes
alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok, melyeket a tanulókkal most
már érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például matematikából a szöveges
feladatok megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott mondat megoldásának
algoritmusa, az írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.
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1-2. évfolyam
Normál osztály
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata
Alkotás digitális eszközökkel
A robotika és a kódolás alapjai
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
Ismétlés, számonkérés
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
4
6
10
6
4
4
2
36
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helyi tanterv

helyi tanterv

kerettanterv alapján órakeret a
1-2.évfolyamra

1. évfolyam
órakerete
heti 0,5 órára

2. évfolyam
órakerete
heti 0,5 órára

A digitális világ körülöttünk

4

2

2

A digitális eszközök használata

6

3

3

Alkotás digitális eszközökkel
A robotika és a kódolás alapjai
Információszerzés az e-Világban

10
6
4

5
3
2

5
3
2

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

4

2

2

Ismétlés, számonkérés
összesen:

2
36

1
18

1
18
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

I.

Ismerkedés az informatikai környezettel.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Informatika terem rendje, balesetvédelem, tűzvédelem, eszközök

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, idegen nyelv,
vizuális kultúra: oktatóprogramok
és egyéb készségfejlesztő
programok használata.

biztonságos használata
Ismerkedés az adott informatikai környezettel
Különféle operációs rendszerek programjai.
Alapvető informatikai eszközök használata.
Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése.
Tematikai egység/

Órakeret
2+2 óra

A digitális világ körülöttünk

A digitális eszközök használata

II.

Fejlesztési cél
A számítógép működésének bemutatása.
Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok megismerése az iskolai
környezetben.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül
Oktatóprogramok futtatása.
Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével.
Táblagépek tulajdonságai, csoportosítása
Digitális eszköz megismerése
Eszközhasználat a tanórán
A számítógép kezelése tanári segítséggel.
Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése.
Nyílt és zárt forráskódú rendszerek megismerése.
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Órakeret
3+3óra

Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok
használata.

Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
használata.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás,
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

III.

Órakeret
5+5óra

Alkotás digitális eszközökkel

3.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése.
A rajzeszközök megfelelő használata.
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Alkalmazások kezelésének megismerése
Programok indítása, leállítása az adott környezetben.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra, kommunikáció.

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata.
Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése
A rajzeszközök megfelelő használata
Különféle rajprogramok használata.
Képszerkesztő programok alkalmazása.
Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.
Rövid dokumentumok, rajzos órarend készítése.

Vizuális kultúra; dráma és tánc:
mesék, gyermekirodalmi alkotások
és azok animációs, filmes
adaptációinak összehasonlítása,
feldolgozása.

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata
Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.
Animációkmegtekintése.

Ének-zene: népdalok
meghallgatása.

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata
Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások.

Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok
használata.
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Kulcsfogalmak/ fogalmak képszerkesztő program, médialejátszó,oktatóprogram..
3.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés.
Néhány közhasznú információforrás megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése
Adatok gyűjtése, rendszerezése.
Adatok csoportosítása, értelmezése

Vizuális kultúra: a környezetünkben
található jelek, jelzések
összegyűjtése játékos feladatok
létrehozásának céljából.
Vizuális kultúra: a környezetünkben
található jelek, jelzések
összegyűjtése játékos feladatok
létrehozásának céljából.

Néhány közhasznú információforrás megismerése
Közhasznú információforrások használata
Kulcsfogalmak/ fogalmak képszerkesztő program,médialejátszó.
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

IV.

Órakeret
3+3 óra

A robotika és a kódolás alapjai

4.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése.
Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Ábra készítése teknőcgrafikával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel
Saját kódrendszer készítése.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése

Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Algoritmusok önálló megfogalmazása.
Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan

Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Ábra készítése teknőcgrafikával
Kulcsfogalmak/ fogalmak
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4.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.

Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges és helyes szabadidős
tevékenységek felsorolása,
ismertetése, megbeszélése.
Matematika: problémamegoldás,
számok, alapműveletek, becslés.

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata
Kulcsfogalmak/ fogalmak
4.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata eltérő paraméterekkel

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
magatartásformák, szabályok,
viselkedési normák különböző
élethelyzetekben.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Modell, paraméter.
Tematikai egység/

V.

Információszerzés az e-Világban
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Fejlesztési cél

2+2óra
5.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása.
Irányított információkeresés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása

Magyar nyelv és irodalom: az
információk keresése és kezelése.

Információk irányított keresése.
Irányított információkeresés
Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú oldalakon tanári segítséggel.
Kulcsfogalmak/ fogalmak Keresőprogramok.

5.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és kockázatainak megismerése

Kulcsfogalmak/ fogalmak
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Magyar nyelv és irodalom:
gondolattérkép alkalmazása.
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5.3. Médiainformatika
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése
Médiák fajtáinak ismerete.
A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése.
Különbségek a valóságos és a virtuális világban.

Vizuális kultúra: műalkotások
megfigyelése, jellemzése,
értelmezése, értékelése.
Médiaszövegek közötti
különbségek (pl. televíziós
műsortípusok, animációs
mesefilmek, sorozatok) felismerése
saját médiaélmények felidézésén,
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és
közvetlen példákon keresztül.
Vizuális kultúra: a különböző
médiumok (pl. könyv, televízió,
rádió, internet, film, videojáték)
megfigyelése, vizsgálata,
összehasonlítása, megadott
szempontok (pl. érzékszervekre
gyakorolt hatás, eltérő jelhasználat)
alapján közvetlen tapasztalat és
saját médiaélmények felidézésének
segítségével.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Virtuális világ, média
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

VI.

Órakeret
2+2 óra

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

6.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megismerése. A netikett alapjainak
megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megismerése
A saját személyes adatok ismerete.

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: az írott nyelvi
kommunikációs viselkedés
szabályai.

A netikett alapjainak megismerése
Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete.

Erkölcstan:emberi kapcsolatok,
közösség, a helyes magatartás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak netikett.
6.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése
A gyermekeknek szóló elektronikus szolgáltatások használata.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatása, tapasztalatszerzés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektronikus szolgáltatás.
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Erkölcstan:emberi kapcsolatok,
közösség, a helyes magatartás.
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A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje a számítógép működését;
ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat;
tudja használni az alapvető informatikai eszközöket;
legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével;
tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat;
legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára;
tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel;
legyen képes animációk megtekintésére;
A fejlesztés várt legyen képes a médialejátszó alkalmazására;
eredményei a két legyen képes közhasznú információforrások használatára.
évfolyamos ciklus
végén
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát;
legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel;
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására;
legyen képes irányított módon információt keresni;
ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje a netikett alapjait;
ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat.
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Digitális kultúra
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt,
melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit, lehetőségeit
és módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A tanulás-tanítás egyik
célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek mellett a digitális kompetenciák is
beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. Az adott életkori szakaszban fontos feladat az is, hogy
azok a tanulók is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni körülményeik miatt még nem
kerültek kapcsolatba a digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló
gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus
kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a
problémák megoldására.
A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a
tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról,
műveltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem
egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs
társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a
gyerekek.
A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók
átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden területét
behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos
tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni
távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki
számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát.
Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol
valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a
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gyerekek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is,
hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk
a gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben
tudják megoldani a felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a konkrét és
gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk.
Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével,
tárolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést nyernek
a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő témakörökben,
más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat keresni és
felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával.
A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a
problémával, hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található,
valamint, hogy a digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei
elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és
szülői segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért
kedvezőtlen hatásokat.
A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja
egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát
felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz
kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb
mértékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül
szükséges számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan
problémákat és a problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek
életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az
életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi lépések egymásutánisága, a lépések kötött
sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak
létrehozása. Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy ezeket az
algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő
tevékenység eljátszása, azok lépéseinek megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések
kihagyása vagy felcserélése és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes
különböző tantárgyakban, cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus
természetével természetesen nem definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak
a gyerekek. Minden egyes alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok,
melyeket a tanulókkal most már érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például
matematikából a szöveges feladatok megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott
mondat megoldásának algoritmusa, az írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.

3–4. évfolyam
A digitális kultúra az alsó tagozaton megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket, melyekre
egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé teszi a
digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását. A megvalósítás során fő
alapelvnek a tevékenység-központúság, az életkori sajátosságok figyelembevétele tekinthető,
hiszen ebben az életkori szakaszban a közvetlen tapasztalás kulcsfontosságú. Igen lényeges,
hogy a tanulók olyan példákkal, lehetőségekkel szembesüljenek, melyeket közvetlen
környezetükben is megtapasztalhatnak, illetve mindennapi életük szerves részét képezik. E
környezetből kiindulva valósul meg az a fejlesztési folyamat, melynek eredményeképpen
képesek lesznek a digitális környezetben tanulni, szórakozni, játszani, kísérletezni oly módon,
hogy ismerik a digitális technológia előnyeit, veszélyeit, és képesek azt integrálni más tantárgyak
tudáselemei közé. Kapcsolatba kerülnek olyan digitális tananyagokkal, portálokkal,
tudásbázisokkal és fejlesztőalkalmazásokkal, melyek a 8-10 éves korosztály sajátosságait
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figyelembe véve segítik önálló és csoportos tanulásukat, egyéni érdeklődésük kielégítését, a
tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást egyaránt. Az algoritmikus gondolkodás életkori
sajátosságoknak megfelelő tevékenység-központú fejlesztése a tanulás tanulását, a tanulási
helyi tanterv
helyi tanterv
kerettanterv alapján
órakeret a
3-4.évfolyamra

3.évfolyam órakerete
heti 1 órára

4.évfolyam órakerete
heti 1 órára

A digitális világ körülöttünk

6

3

3

A digitális eszközök használata

14

7

7

Alkotás digitális eszközökkel
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei
ellen

18
8

9
4

9
4

6

3

3

eredményt és a tanulással kapcsolatos attitűdöket is pozitív irányba befolyásolja.
A 3–4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata
Alkotás digitális eszközökkel
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
A robotika és a kódolás alapjai
Ismétlés, számonkérés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
6
14
18
8
6
16
4
72
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összesen:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
16
4
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3-4. évfolyam – Normál osztály
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3

I. Digitális világ körülöttünk

A számítógép részeivel, ezen az évfolyamon ismerkedik meg.
Egér, billentyűzet biztonságos használata.
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
A tematikai
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– A digitális környezet elemeinek
- A digitális környezet elemeinek megnevezése
– Digitális tananyagok alkalmazása
megnevezése
különböző tudáselemek feldolgozásához,
– Az online és az offline környezet
– Az online és az offline környezet
gyakorlásához
összehasonlítása
összehasonlítása
– Programok futtatása, ezekben személyre
– A digitális világ alapvető összefüggéseinek
- Digitális
tananyagok,
szabott beállítások elvégzése
megértése
– A tanuló környezetében található digitális
gyermekeknek
készített – Digitális tananyagok, gyermekeknek készített
eszközök megnevezése, funkcióik
alkalmazások használata
alkalmazások használata
körülírása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja fontosabb jellemzőit;
–
önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot,
képességfejlesztő digitális alkalmazást;
Kulcsfogalmak/ internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program, okoseszközök
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
II.
Digitális
eszközök
használata
Fejlesztési cél
7
Előzetes tudás A számítógép részeinek ismerete, biztonságos használata.
A tematikai
–
elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
egység nevelési- –
kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
fejlesztési céljai
megoldásához szükségesek.
Előzetes tudás
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Ismeretek
– Problémamegoldás digitális
eszközzel
– A digitális eszköz használatának
korlátai
– Digitális eszközök egyszerűbb
beállítási lehetőségei
– Applikációk alkalmazása, programok
futtatása telefonon, tableten,
notebookon vagy asztali
számítógépen

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Fejlesztési követelmények
– Digitális eszközök és főbb funkcióinak
megnevezése
– A digitális eszközök használatával összefüggő
balesetvédelmi szabályok ismerete
– Digitális eszközök használata
– Digitális eszközök védelme

Tevékenységek
– Digitális eszközök üzembe helyezése,
rendeltetésüknek megfelelő használata
– Digitális eszközök használata egyszerű
tantárgyi feladatok megoldásához
– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő
ismeretek gyűjtése digitális eszköz
segítségével
– Érvelés a tudatos digitáliseszközhasználat
mellett, az értelmetlen túlzott használat
ellen
– Beállítások elvégzése digitális eszközökön
– Néhány digitális eszköz kezelőszerveinek
megnevezése, bemutatása és biztonságos
használata
– Adott probléma megoldásához digitális
eszköz kiválasztása, érvelés a választás
mellett

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az adott eszköz alkalmazása;
– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány érvet
választásával kapcsolatosan;
– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Kulcsfogalmak/ digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális kamera,
fogalmak
adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár,
Tematikai egység/
Órakeret
III.
Alkotás
digitális
eszközökkel
Fejlesztési cél
9
A tematikai
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
egység nevelési- − megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
fejlesztési céljai − társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
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–
–
–
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megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
adott szempontok alapján
– Képes dokumentum létrehozására alkalmas
megfigyel néhány, grafikai
szoftver alkalmazása
alkalmazással készített
– Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek
produktumot, személyes
ismerete és alkalmazása
véleményét megfogalmazza;
– Az elkészített produktum mentésének és
grafikai alkalmazással egyszerű,
megnyitásának ismerete
közvetlenül hasznosuló rajzot,
– Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése
grafikát, dokumentumot hoz létre; – Azonos funkciójú alkalmazások
egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb
összehasonlítása
segédletet készít.
– Egy adott szoftver funkcióinak és
egy rajzos dokumentumot adott
lehetőségeinek értelmezése
szempontok alapján értékel,
– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök
módosít;
alkalmazása

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kulcsfogalmak/ rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás,
fogalmak
Tematikai egység/
IV. Információszerzés az e-Világban
Fejlesztési cél
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Tevékenységek
Az iskolai feladatoknak és az egyéni
érdeklődésnek megfelelő rajz készítése
digitális eszközzel
Az adott célnak megfelelő digitális
produktumok létrehozása önállóan,
illetve projekt keretében
Választás az adott program által
biztosított lehetőségek közül
Korábban elkészített digitális alkotások
megnyitása, módosítása
A saját és az osztálytársak digitális
alkotásainak értékelése több szempont
alapján
Az alkalmazott grafikai megoldások
értelmezése
Az adott alkalmazás beállításainak
használata
Az elkészült alkotások mentése
Mérlegelés, indoklás az adott probléma
megoldása során megvalósított digitális
eszköz-használattal kapcsolatban
Órakeret
4
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–
–
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

–
–
–

információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt.
állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja napi
tevékenysége során;
információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására;
kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt;
képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő
digitális alkalmazás kiválasztására.

Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Alkalmazói készségek fejlesztése
– Adatok gyűjtése az interneten
Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete
személyekkel, jelenségekkel, állatokkal,
Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása
növényekkel, eseményekkel kapcsolatban
Példák, tapasztalatok elemzése a hamis
– Információkeresés kulcsszavak
információkkal, azok felismerésével
segítségével
kapcsolatban
– Állítások megfogalmazása, érvelés egy
– Véleményalkotás a keresés eredményének
infografika, táblázat, grafikon alapján
hitelességével kapcsolatban
– Az interneten gyűjtött információk
– Egyszerű infografika, diagram értelmezése,
felhasználása érveléshez,
állítások megfogalmazása a leolvasott
véleményalkotáshoz
adatokkal kapcsolatban
– Ellenőrzések végzése egy talált információ
hitelességével kapcsolatban
böngészőprogram, keresés, hamis információ, nem megbízható weboldalak, kulcsszó, keresőkifejezés,
álhír, infografika, adat, grafikon, címsor, weboldal, webhely, URL, pontos kifejezés, találat

Ismeretek
– elmélyülten dolgozik digitális
környezetben, önellenőrzést végez;
– a rendelkezésére álló eszközökkel,
forrásokból meggyőződik a talált vagy
kapott információk helyességéről.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

–
–
–
–
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
3
– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az e-Világ veszélyeivel
A tematikai
kapcsolatban;
egység nevelési- – ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
fejlesztési céljai – ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– elmélyülten dolgozik digitális
– A személyes adat fogalmának értelmezése
– Érvelés egy információ hitelességével
környezetben, önellenőrzést végez;
– Az online zaklatás felismerése, a
kapcsolatban
– egyszerű eljárásokkal meggyőződik
segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és
– Példák gyűjtése az internetes zaklatások
néhány, az interneten talált információ
gyakorlása
néhány megjelenési formájáról
igazságértékéről.
– Közvetlen tapasztalatok szerzése az
– Szituációs játék eljátszása az internetes
álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal
támadások, zaklatások esetén történő
kapcsolatban
segítségkérés néhány formájáról
– Az online kommunikáció etikai és biztonsági - Tanácsok
megfogalmazása,
napirend
szabályrendszerének bemutatása
készítése a túlzott digitáliseszköz– Az online függőség jellemzőinek ismerete
használat
ellensúlyozására,
– A személyes adatok védelme
kiküszöbölésére
– A mobileszközök alkalmazásának előnyei és
– Olyan érzékeny, személyes adatok
veszélyei
megnevezése, melyeket fokozottan óvni
szükséges a digitális kommunikáció során
Kulcsfogalmak/ internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, blokkolás, kizárás,
fogalmak
jelentés, bizalmas információk, jelszó, személyes adat
V.Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
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Órakeret
8
– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;
– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott
sorrendben végrehajtandó cselekvést;
A tematikai
– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza
egység nevelésiaz algoritmus várható kimenetelét;
fejlesztési céljai – feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg
padlórobottal vagy más eszközzel
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– elmélyülten dolgozik digitális
– Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
– Néhány olyan algoritmus eljátszása,
környezetben, önellenőrzést végez;
– Egyszerű, hétköznapi algoritmusok
kirakása, melyet mindennapi
– kiválasztja az általa ismert informatikai
felismerése, tevékenység útján történő
tevékenységeink során alkalmazunk
eszközök és alkalmazások közül azokat,
megvalósítása
– Adott utasításoknak megfelelő mozgás
melyek az adott probléma
– Algoritmusok összehasonlítása, elemzése
(lépegetés) egy kijelölt területen,
megoldásához szükségesek;
– Algoritmus lépésekre bontása
robotpályán
– eredményétől függően módosítja a
– Algoritmus kiválasztása
– Algofejtörők megoldása modell
problémamegoldás folyamatában az
– Algoritmusok megvalósítása, modellezése
segítségével
adott, egyszerű tevékenységsorokat;
egyszerű eszközök segítségével
– A robot adott feltételek alapján végzendő
– alkalmaz néhány megadott algoritmust – Egyszerű algoritmusok kódolása pl.
mozgásának megtervezése, kirakása
tevékenység, játék során, és néhány
padlórobottal
jelekkel, a mozgások lelépegetése
egyszerű esetben módosítja azokat.
– Adott problémához algoritmus választása
– Útvonalak tervezése, kódolása adott
– A robotok szerepének bemutatása
feltételek alapján
– Kódolás tevékenységgel
– Egyszerű mozgások kódolása
– Kódolás grafikus felületen
padlórobottal
– Néhány elemi lépésből álló algoritmus
–– Önálló történetek kódolása robot
tudatos alkalmazása, módosítása
segítségével
– A robot mozgásának elemzése
VI.A robotika és a kódolás alapjai
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– Az adott kódsor módosítása újabb
feltételek alapján
– Történetek mesélése a robot mozgásával
kapcsolatban

Kulcsfogalmak/
fogalmak

robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás, módosítás, utasítás,
elágazás
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Digitális kultúra
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt,
melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit, lehetőségeit
és módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A tanulás-tanítás egyik
célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek mellett a digitális kompetenciák is
beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. Az adott életkori szakaszban fontos feladat az is, hogy
azok a tanulók is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni körülményeik miatt még nem
kerültek kapcsolatba a digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló
gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus
kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a
problémák megoldására.
A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a
tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról,
műveltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem
egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs
társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a
gyerekek.
A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók
átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden területét
behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos
tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni
távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki
számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát.
Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol
valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a
gyerekek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is,
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hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk
a gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben
tudják megoldani a felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a konkrét és
gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk.
Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével,
tárolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést nyernek
a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő témakörökben,
más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat keresni és
felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával.
A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a
problémával, hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található,
valamint, hogy a digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei
elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és
szülői segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért
kedvezőtlen hatásokat.
A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja
egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát
felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz
kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb
mértékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül
szükséges számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan
problémákat és a problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek
életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az
életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi lépések egymásutánisága, a lépések kötött
sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak
létrehozása. Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy ezeket az
algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő
tevékenység eljátszása, azok lépéseinek megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések
kihagyása vagy felcserélése és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes
különböző tantárgyakban, cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus
természetével természetesen nem definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak
a gyerekek. Minden egyes alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok,
melyeket a tanulókkal most már érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például
matematikából a szöveges feladatok megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott
mondat megoldásának algoritmusa, az írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.
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1-2. évfolyam
Specialitás
A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata
Alkotás digitális eszközökkel
A robotika és a kódolás alapjai
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
Ismétlés, számonkérés
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
6
14
20
14
8
6
4
72
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helyi tanterv

helyi tanterv

kerettanterv alapján órakeret a
1-2.évfolyamra

1. évfolyamspec.
órakerete
heti 1 órára

2. évfolyam spec.
órakerete
heti 1 órára

A digitális világ körülöttünk

6

3

3

A digitális eszközök használata

14

7

7

Alkotás digitális eszközökkel
A robotika és a kódolás alapjai
Információszerzés az e-Világban

20
14
8

10
7
4

10
7
4

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

6

3

3

Ismétlés, számonkérés
összesen:

4
72

2
36

2
36

445

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

I.

Ismerkedés az informatikai környezettel.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás, programok futtatása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Informatika terem rendje, balesetvédelem, tűzvédelem, eszközök

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, idegen nyelv,
vizuális kultúra: oktatóprogramok
és egyéb készségfejlesztő
programok használata.

biztonságos használata
Ismerkedés az adott informatikai környezettel
Különféle operációs rendszerek programjai.
Alapvető informatikai eszközök használata.
Az informatikai eszközök egyes funkcióinak megismerése.
Tematikai egység/

Órakeret
3+3 óra

A digitális világ körülöttünk

A digitális eszközök használata

II.

Fejlesztési cél
A számítógép működésének bemutatása.
Az informatikai eszközök használatára vonatkozó szabályok megismerése az iskolai
környezetben.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás ismert programokon keresztül
Oktatóprogramok futtatása.
Az interaktív kapcsolattartás eszközei a számítógép segítségével.
Táblagépek tulajdonságai, csoportosítása
Digitális eszköz megismerése
Eszközhasználat a tanórán
A számítógép kezelése tanári segítséggel.
Egy operációs rendszer grafikus felületének megismerése.
Nyílt és zárt forráskódú rendszerek megismerése.
446

Órakeret
7+7óra

Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok
használata.

Magyar nyelv és irodalom,
matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
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oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok
használata.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Informatikai környezet, operációs rendszer, interaktivitás,
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

III.

Órakeret
10+10óra

Alkotás digitális eszközökkel

3.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése.
A rajzeszközök megfelelő használata.
Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata.
A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Alkalmazások kezelésének megismerése
Programok indítása, leállítása az adott környezetben.

Magyar nyelv és irodalom:
szövegértés, szövegalkotás,
szaknyelv használata,
beszédkultúra, kommunikáció.

Készségfejlesztő számítógépes szoftverek használata.
Egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumok készítése
A rajzeszközök megfelelő használata
Különféle rajprogramok használata.
Képszerkesztő programok alkalmazása.
Tantárgyakhoz kapcsolódó rajzok készítése, mentése segítséggel.
Rövid dokumentumok, rajzos órarend készítése.

Vizuális kultúra; dráma és tánc:
mesék, gyermekirodalmi alkotások
és azok animációs, filmes
adaptációinak összehasonlítása,
feldolgozása.

Egyszerű zenés alkalmazások, animációk elkészítése és használata
Médialejátszó alkalmazása. Hangállományok lejátszása.
Animációkmegtekintése.

Ének-zene: népdalok
meghallgatása.

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezet használata

Magyar nyelv és irodalom,
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Számítógépes multimédiás oktatójátékok, alkalmazások.

matematika, ének-zene,
környezetismeret, vizuális kultúra:
oktatóprogramok és egyéb
készségfejlesztő programok
használata.

Kulcsfogalmak/ fogalmak képszerkesztő program, médialejátszó, oktatóprogram..
3.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés.
Néhány közhasznú információforrás megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A környezetünkben levő személyek, tárgyak jellemzőinek kiválasztása, rögzítése
Adatok gyűjtése, rendszerezése.
Adatok csoportosítása, értelmezése

Vizuális kultúra: a környezetünkben
található jelek, jelzések
összegyűjtése játékos feladatok
létrehozásának céljából.
Vizuális kultúra: a környezetünkben
található jelek, jelzések
összegyűjtése játékos feladatok
létrehozásának céljából.

Néhány közhasznú információforrás megismerése
Közhasznú információforrások használata
Kulcsfogalmak/ fogalmak képszerkesztő program,médialejátszó.
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IV.

Órakeret
7+7 óra

A robotika és a kódolás alapjai

4.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel.
Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése.
Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan.
Ábra készítése teknőcgrafikával.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
Információ kifejezése beszéddel, írással, rajzzal, jelekkel
Saját kódrendszer készítése.

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Az algoritmus hétköznapi fogalmának megismerése

Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Algoritmusok önálló megfogalmazása.
Problémák megoldása részben tanári segítséggel, részben önállóan

Környezetismeret: problémák,
jelenségek, gyakorlati
alkalmazások.

Ábra készítése teknőcgrafikával
Kulcsfogalmak/ fogalmak
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4.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.
Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyszerűbb algoritmusok felismerése, megfogalmazása, végrehajtása.

Technika, életvitel és gyakorlat:
egészséges és helyes szabadidős
tevékenységek felsorolása,
ismertetése, megbeszélése.
Matematika: problémamegoldás,
számok, alapműveletek, becslés.

Egy egyszerű, automata elvű fejlesztőrendszer használata
Kulcsfogalmak/ fogalmak
4.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A tanulók által használt hétköznapi modellek vizsgálata.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A tanuló által a hétköznapokban használt modell vizsgálata eltérő paraméterekkel

Kapcsolódási pontok
Környezetismeret:
magatartásformák, szabályok,
viselkedési normák különböző
élethelyzetekben.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Modell, paraméter.
Tematikai egység/

V.

Információszerzés az e-Világban
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Fejlesztési cél

4+4 óra
5.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása.
Irányított információkeresés.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazása

Magyar nyelv és irodalom: az
információk keresése és kezelése.

Információk irányított keresése.
Irányított információkeresés
Tájékozódás tantárgyi tartalmakhoz kapcsolódó, oktatási témájú oldalakon tanári segítséggel.
Kulcsfogalmak/ fogalmak Keresőprogramok.

5.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeinek és kockázatainak megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az elterjedt infokommunikációs eszközök lehetőségeinek és kockázatainak megismerése

Kulcsfogalmak/ fogalmak
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5.3. Médiainformatika
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Az informatikai eszközöket alkalmazó média egyes lehetőségeinek megismerése
Médiák fajtáinak ismerete.
A média korosztálynak szóló lehetőségeinek megismerése.
Különbségek a valóságos és a virtuális világban.

Vizuális kultúra: műalkotások
megfigyelése, jellemzése,
értelmezése, értékelése.
Médiaszövegek közötti
különbségek (pl. televíziós
műsortípusok, animációs
mesefilmek, sorozatok) felismerése
saját médiaélmények felidézésén,
megjelenítésén (pl. szerepjáték) és
közvetlen példákon keresztül.
Vizuális kultúra: a különböző
médiumok (pl. könyv, televízió,
rádió, internet, film, videojáték)
megfigyelése, vizsgálata,
összehasonlítása, megadott
szempontok (pl. érzékszervekre
gyakorolt hatás, eltérő jelhasználat)
alapján közvetlen tapasztalat és
saját médiaélmények felidézésének
segítségével.

Kulcsfogalmak/ fogalmak Virtuális világ, média
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VI.

Órakeret
3+3 óra

Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

6.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megismerése. A netikett alapjainak
megismerése.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
A személyi információk és a személyes adatok fogalmának megismerése
A saját személyes adatok ismerete.

Kapcsolódási pontok
Erkölcstan: az írott nyelvi
kommunikációs viselkedés
szabályai.

A netikett alapjainak megismerése
Az informatikai eszközök használata során betartandó alapvető szabályok ismerete.

Erkölcstan:emberi kapcsolatok,
közösség, a helyes magatartás.

Kulcsfogalmak/ fogalmak netikett.
6.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

A gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatások megismerése
A gyermekeknek szóló elektronikus szolgáltatások használata.
Az életkori sajátosságoknak megfelelő internetes oldalak látogatása, tapasztalatszerzés.
Kulcsfogalmak/ fogalmak Elektronikus szolgáltatás.
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A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére
ismerje a számítógép működését;
ismerje a számítógép használatára vonatkozó szabályokat;
tudja használni az alapvető informatikai eszközöket;
legyen képes interaktív kapcsolatot tartani a számítógép segítségével;
tudjon készségfejlesztő számítógépes szoftvereket használni.
A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére
tudjon készíteni egyszerű, rajzos és személyhez kötődő dokumentumokat;
legyen képes a rajzeszközök megfelelő használatára;
tudjon rövid dokumentumokat készíteni tanári segítséggel;
legyen képes animációk megtekintésére;
A fejlesztés várt legyen képes a médialejátszó alkalmazására;
eredményei a két legyen képes közhasznú információforrások használatára.
évfolyamos ciklus
végén
A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére
ismerje az algoritmus hétköznapi fogalmát;
legyen képes problémák megoldására tanári segítséggel;
A tanuló az infokommunikáció témakör végére
legyen képes egyszerű helyzetekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazására;
legyen képes irányított módon információt keresni;
ismerje néhány infokommunikációs eszköz lehetőségeit és kockázatait.
A tanuló az információs társadalom témakör végére
ismerje a netikett alapjait;
ismerje a gyerekeknek szóló legelterjedtebb elektronikus szolgáltatásokat.
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Digitális kultúra
Az információs társadalom, a digitális kor olyan lehetőségekkel és kihívásokkal jár együtt,
melyek alapjaiban változtatják meg a tanulási környezetet, a tudásépítés színtereit, lehetőségeit
és módszereit, valamint a tanító szerepét is más megvilágításba helyezik. A tanulás-tanítás egyik
célja, hogy a korábban megszerzett alapkészségek mellett a digitális kompetenciák is
beépüljenek a tanulók tudásrendszerébe. Az adott életkori szakaszban fontos feladat az is, hogy
azok a tanulók is részesüljenek a fejlesztésből, akik otthoni körülményeik miatt még nem
kerültek kapcsolatba a digitális környezettel, eszközökkel, lehetőségekkel.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló és szintetizáló
gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység elősegíti az online térben való szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus
kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, alkalmazni a
problémák megoldására.
A digitális világ körülöttünk témakör a problémamegoldást tartja szem előtt. Elsősorban nem a
tárgyi feltételekről, hanem a technológiai megoldásokról, digitális írástudásról, kultúráról,
műveltségről van szó. A hangsúly itt nem a konkrét probléma technikai megoldásán van, hanem
egy olyan szemléletmód kialakításán, melynek keretében a digitális környezet, az információs
társadalom gyakran felmerülő problémáit, összefüggő problémacsoportjait tudják megérteni a
gyerekek.
A digitális eszközök használata témakör tanításával elsősorban az a célunk, hogy a tanulók
átfogó képet kapjanak arról, milyen feladatok megoldására alkalmasak az élet minden területét
behálózó digitális eszközök, és nem utolsósorban tisztában legyenek alkalmazásuk
szükségességével. Megértik, hogy ezek az eszközök megkönnyítik az életünket, bizonyos
tevékenységeket gyorsabbá tesznek, több ember számára földrajzi távolságokat, időbeni
távolságokat hidalnak át, olcsóbbá teszik a kommunikációt, és nem utolsósorban mindenki
számára elérhetővé teszik a feladatok megoldásának folyamatát.
Az Alkotás digitális eszközökkel témakör tanítása során áttekintjük azokat a területeket, ahol
valamilyen digitális megoldást alkalmazunk, azonban ezt mindig problémaszituációban, a
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gyerekek életéből vett feladatok megoldása során végezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk azt is,
hogy nem önmagukban álló kész megoldásokat mutatunk be, hanem egy olyan repertoárt adunk
a gyerekek kezébe, hogy a digitális eszközök segítségével inspiráló informatikai környezetben
tudják megoldani a felmerülő problémákat. E folyamatot minden esetben a konkrét és
gyermekközeli valóságból vett példákkal illusztráljuk.
Az Információszerzés az e-Világban témakörben az információval, annak megszerzésével,
tárolásával, értékelésével és kreatív felhasználásával foglalkoznak a tanulók. Betekintést nyernek
a különböző infokommunikációs technológiákba, megtanulnak az őket érdeklő témakörökben,
más tantárgyak tanulása során felmerülő kérdésekben egyszerű információkat keresni és
felhasználni, pl. kiselőadások, gyűjtőmunka, projektek alkalmával.
A Védekezés a digitális világ veszélyei ellen témakörnél kerülnek szembe a gyerekek azzal a
problémával, hogy a fellelhető információk között sok hamis és félrevezető is található,
valamint, hogy a digitális térnek veszélyei is lehetnek. Kialakítjuk a digitális világ veszélyei
elleni védekezést lehetővé tevő tudáselemeket és védekezési stratégiákat, melyekkel tanítói és
szülői segítséggel, valamint biztos háttérrel képesek felismerni, blokkolni és jelezni az őket ért
kedvezőtlen hatásokat.
A robotika és a kódolás alapjai témakör újonnan jelenik meg az oktatásban. Megközelítésmódja
egyértelműen problémacentrikus, középpontjában az áll, hogy hogyan lehet egy adott problémát
felismerni, a problémához megfelelő megoldási módot találni, illetve más problémákhoz
kidolgozott megoldási algoritmusokat az adott problémához alakítani, a probléma kisebb
mértékű változása esetén az algoritmust hozzáigazítani. Ehhez a témakörhöz nem feltétlenül
szükséges számítógép és informatikai környezet, legalábbis annak alapozó szakaszában. Olyan
problémákat és a problémák megoldásához szükséges algoritmusokat kell gyűjtenünk a gyerekek
életéből, melyek segítségével jól felismerhetők az algoritmus azon ismérvei, melyek ebben az
életkorban megtanítandók. Úgymint az elemi lépések egymásutánisága, a lépések kötött
sorrendje, illetve az azonos bemenő adatok esetén az algoritmus rendre azonos kimenő adatainak
létrehozása. Különböző szituációkat, játékhelyzeteket kell biztosítanunk, hogy ezeket az
algoritmusokat el is játsszák, át is éljék a gyerekek. Ez lehet a hétköznapi, gyakran ismétlődő
tevékenység eljátszása, azok lépéseinek megbeszélése, vicces szituációkban az egyes lépések
kihagyása vagy felcserélése és ennek alapján az algoritmus végkimenetének megítélése. Érdemes
különböző tantárgyakban, cselekvésekben algoritmusokat keresni, miután az algoritmus
természetével természetesen nem definíció szinten, hanem a tapasztalat alapján tisztában vannak
a gyerekek. Minden egyes alsó tagozatos tantárgy tananyagában találhatók algoritmusok,
melyeket a tanulókkal most már érdemes ezen a szűrőn keresztül megfigyeltetni. Például
matematikából a szöveges feladatok megoldásának algoritmusa, a próbálgatással történő nyitott
mondat megoldásának algoritmusa, az írásbeli műveletek végzése mind egy-egy algoritmus.

3-4. évfolyam Specialitás
A digitális kultúra az alsó tagozaton megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket, melyekre
egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé teszi a
digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását. A megvalósítás során fő
alapelvnek a tevékenység-központúság, az életkori sajátosságok figyelembevétele tekinthető,
hiszen ebben az életkori szakaszban a közvetlen tapasztalás kulcsfontosságú. Igen lényeges,
hogy a tanulók olyan példákkal, lehetőségekkel szembesüljenek, melyeket közvetlen
környezetükben is megtapasztalhatnak, illetve mindennapi életük szerves részét képezik. E
környezetből kiindulva valósul meg az a fejlesztési folyamat, melynek eredményeképpen
képesek lesznek a digitális környezetben tanulni, szórakozni, játszani, kísérletezni oly módon,
hogy ismerik a digitális technológia előnyeit, veszélyeit, és képesek azt integrálni más tantárgyak
tudáselemei közé. Kapcsolatba kerülnek olyan digitális tananyagokkal, portálokkal,
tudásbázisokkal és fejlesztőalkalmazásokkal, melyek a 8-10 éves korosztály sajátosságait
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figyelembe véve segítik önálló és csoportos tanulásukat, egyéni érdeklődésük kielégítését, a
tehetségfejlesztést és a felzárkóztatást egyaránt. Az algoritmikus gondolkodás életkori
sajátosságoknak megfelelő tevékenység-központú fejlesztése a tanulás tanulását, a tanulási
helyi tanterv
helyi tanterv
kerettanterv alapján
órakeret a
3-4.évfolyamra

3.évfolyam órakerete
heti 1 órára

4.évfolyam órakerete
heti 1 órára

A digitális világ körülöttünk

6

3

3

A digitális eszközök használata

14

7

7

eredményt és a tanulással kapcsolatos attitűdöket is pozitív irányba befolyásolja.
A 3–4. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
A digitális világ körülöttünk
A digitális eszközök használata

Javasolt óraszám
6
14

Alkotás digitális eszközökkel
Információszerzés az e-Világban
Védekezés a digitális világ veszélyei ellen

18
8

6

A robotika és a kódolás alapjai
Ismétlés, számonkérés
Összes óraszám:

16
4
72
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18
8

9
4

9
4

6

3

3

16
4
72

8
2
36

8
2
36
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3-4. évfolyam - Specialitás
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
3

I. Digitális világ körülöttünk

A számítógép részeivel, ezen az évfolyamon ismerkedik meg.
Egér, billentyűzet biztonságos használata.
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
A tematikai
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– A digitális környezet elemeinek
- A digitális környezet elemeinek megnevezése
– Digitális tananyagok alkalmazása
megnevezése
különböző tudáselemek feldolgozásához,
– Az online és az offline környezet
– Az online és az offline környezet
gyakorlásához
összehasonlítása
összehasonlítása
– Programok futtatása, ezekben személyre
– A digitális világ alapvető összefüggéseinek
- Digitális
tananyagok,
szabott beállítások elvégzése
megértése
– A tanuló környezetében található digitális
gyermekeknek
készített – Digitális tananyagok, gyermekeknek készített
eszközök megnevezése, funkcióik
alkalmazások használata
alkalmazások használata
körülírása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
–
közvetlen otthoni vagy iskolai környezetéből megnevez néhány informatikai eszközt, felsorolja fontosabb jellemzőit;
–
önállóan vagy tanítói segítséggel választ más tantárgyak tanulásának támogatásához applikációkat, digitális tananyagot, oktatójátékot,
képességfejlesztő digitális alkalmazást;
Kulcsfogalmak/ internet, digitális, számítógép, mobileszközök, információ, program, okoseszközök
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
II.
Digitális
eszközök
használata
Fejlesztési cél
7
Előzetes tudás A számítógép részeinek ismerete, biztonságos használata.
A tematikai
–
elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
egység nevelési- –
kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
fejlesztési céljai
megoldásához szükségesek.
Előzetes tudás
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Ismeretek
– Problémamegoldás digitális
eszközzel
– A digitális eszköz használatának
korlátai
– Digitális eszközök egyszerűbb
beállítási lehetőségei
– Applikációk alkalmazása, programok
futtatása telefonon, tableten,
notebookon vagy asztali
számítógépen

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Fejlesztési követelmények
– Digitális eszközök és főbb funkcióinak
megnevezése
– A digitális eszközök használatával összefüggő
balesetvédelmi szabályok ismerete
– Digitális eszközök használata
– Digitális eszközök védelme

Tevékenységek
– Digitális eszközök üzembe helyezése,
rendeltetésüknek megfelelő használata
– Digitális eszközök használata egyszerű
tantárgyi feladatok megoldásához
– Az egyéni érdeklődésnek megfelelő
ismeretek gyűjtése digitális eszköz
segítségével
– Érvelés a tudatos digitáliseszközhasználat
mellett, az értelmetlen túlzott használat
ellen
– Beállítások elvégzése digitális eszközökön
– Néhány digitális eszköz kezelőszerveinek
megnevezése, bemutatása és biztonságos
használata
– Adott probléma megoldásához digitális
eszköz kiválasztása, érvelés a választás
mellett

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
– megfogalmazza, néhány példával alátámasztja, hogyan könnyíti meg a felhasználó munkáját az adott eszköz alkalmazása;
– a feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány érvet
választásával kapcsolatosan;
– egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
– közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Kulcsfogalmak/ digitális eszköz, számítógép, tablet, okostelefon, nyomtató, monitor, digitális fényképezőgép, digitális kamera,
fogalmak
adattárolás, egér, billentyűzet, háttértár,
Tematikai egység/
Órakeret
III.
Alkotás
digitális
eszközökkel
Fejlesztési cél
9
A tematikai
– elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
egység nevelési- − megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
fejlesztési céljai − társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
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–

–
–
–

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
adott szempontok alapján
– Képes dokumentum létrehozására alkalmas
megfigyel néhány, grafikai
szoftver alkalmazása
alkalmazással készített
– Képes dokumentum módosítási lehetőségeinek
produktumot, személyes
ismerete és alkalmazása
véleményét megfogalmazza;
– Az elkészített produktum mentésének és
grafikai alkalmazással egyszerű,
megnyitásának ismerete
közvetlenül hasznosuló rajzot,
– Alkalmazói készségek alapozása és fejlesztése
grafikát, dokumentumot hoz létre; – Azonos funkciójú alkalmazások
egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb
összehasonlítása
segédletet készít.
– Egy adott szoftver funkcióinak és
egy rajzos dokumentumot adott
lehetőségeinek értelmezése
szempontok alapján értékel,
– Rajzolóprogram alapfunkciói, rajzeszközök
módosít;
alkalmazása

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kulcsfogalmak/ rajzolóprogram, mentés, mentés másként, menü, rajzeszköz, alkalmazás,
fogalmak
Tematikai egység/
IV. Információszerzés az e-Világban
Fejlesztési cél
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Tevékenységek
Az iskolai feladatoknak és az egyéni
érdeklődésnek megfelelő rajz készítése
digitális eszközzel
Az adott célnak megfelelő digitális
produktumok létrehozása önállóan,
illetve projekt keretében
Választás az adott program által
biztosított lehetőségek közül
Korábban elkészített digitális alkotások
megnyitása, módosítása
A saját és az osztálytársak digitális
alkotásainak értékelése több szempont
alapján
Az alkalmazott grafikai megoldások
értelmezése
Az adott alkalmazás beállításainak
használata
Az elkészült alkotások mentése
Mérlegelés, indoklás az adott probléma
megoldása során megvalósított digitális
eszköz-használattal kapcsolatban
Órakeret
4
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–
–
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

–
–
–

információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt.
állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja napi
tevékenysége során;
információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására;
kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt;
képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő
digitális alkalmazás kiválasztására.

Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Alkalmazói készségek fejlesztése
– Adatok gyűjtése az interneten
Böngészőprogram alapfunkcióinak ismerete
személyekkel, jelenségekkel, állatokkal,
Egyszerű kulcsszavas keresés alkalmazása
növényekkel, eseményekkel kapcsolatban
Példák, tapasztalatok elemzése a hamis
– Információkeresés kulcsszavak
információkkal, azok felismerésével
segítségével
kapcsolatban
– Állítások megfogalmazása, érvelés egy
– Véleményalkotás a keresés eredményének
infografika, táblázat, grafikon alapján
hitelességével kapcsolatban
– Az interneten gyűjtött információk
– Egyszerű infografika, diagram értelmezése,
felhasználása érveléshez,
állítások megfogalmazása a leolvasott
véleményalkotáshoz
adatokkal kapcsolatban
– Ellenőrzések végzése egy talált információ
hitelességével kapcsolatban
böngészőprogram, keresés, hamis információ, nem megbízható weboldalak, kulcsszó, keresőkifejezés,
álhír, infografika, adat, grafikon, címsor, weboldal, webhely, URL, pontos kifejezés, találat

Ismeretek
– elmélyülten dolgozik digitális
környezetben, önellenőrzést végez;
– a rendelkezésére álló eszközökkel,
forrásokból meggyőződik a talált vagy
kapott információk helyességéről.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

–
–
–
–
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
3
– tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére, ismer néhány példát az e-Világ veszélyeivel
A tematikai
kapcsolatban;
egység nevelési- – ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
fejlesztési céljai – ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
– közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– elmélyülten dolgozik digitális
– A személyes adat fogalmának értelmezése
– Érvelés egy információ hitelességével
környezetben, önellenőrzést végez;
– Az online zaklatás felismerése, a
kapcsolatban
– egyszerű eljárásokkal meggyőződik
segítségkérés lehetőségeinek bemutatása és
– Példák gyűjtése az internetes zaklatások
néhány, az interneten talált információ
gyakorlása
néhány megjelenési formájáról
igazságértékéről.
– Közvetlen tapasztalatok szerzése az
– Szituációs játék eljátszása az internetes
álhírekkel, manipulált képekkel, videókkal
támadások, zaklatások esetén történő
kapcsolatban
segítségkérés néhány formájáról
– Az online kommunikáció etikai és biztonsági - Tanácsok
megfogalmazása,
napirend
szabályrendszerének bemutatása
készítése a túlzott digitáliseszköz– Az online függőség jellemzőinek ismerete
használat
ellensúlyozására,
– A személyes adatok védelme
kiküszöbölésére
– A mobileszközök alkalmazásának előnyei és
– Olyan érzékeny, személyes adatok
veszélyei
megnevezése, melyeket fokozottan óvni
szükséges a digitális kommunikáció során
Kulcsfogalmak/ internetes zaklatás, internetfüggőség, játékfüggőség, álhír, blokkolás, kizárás,
fogalmak
jelentés, bizalmas információk, jelszó, személyes adat
V.Védekezés a digitális világ veszélyei ellen
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
8
– értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;
– felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott
sorrendben végrehajtandó cselekvést;
A tematikai
– egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza
egység nevelésiaz algoritmus várható kimenetelét;
fejlesztési céljai – feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
– a valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
– adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg
padlórobottal vagy más eszközzel
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
– elmélyülten dolgozik digitális
– Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
– Néhány olyan algoritmus eljátszása,
környezetben, önellenőrzést végez;
– Egyszerű, hétköznapi algoritmusok
kirakása, melyet mindennapi
– kiválasztja az általa ismert informatikai
felismerése, tevékenység útján történő
tevékenységeink során alkalmazunk
eszközök és alkalmazások közül azokat,
megvalósítása
– Adott utasításoknak megfelelő mozgás
melyek az adott probléma
– Algoritmusok összehasonlítása, elemzése
(lépegetés) egy kijelölt területen,
megoldásához szükségesek;
– Algoritmus lépésekre bontása
robotpályán
– eredményétől függően módosítja a
– Algoritmus kiválasztása
– Algofejtörők megoldása modell
problémamegoldás folyamatában az
– Algoritmusok megvalósítása, modellezése
segítségével
adott, egyszerű tevékenységsorokat;
egyszerű eszközök segítségével
– A robot adott feltételek alapján végzendő
– alkalmaz néhány megadott algoritmust – Egyszerű algoritmusok kódolása pl.
mozgásának megtervezése, kirakása
tevékenység, játék során, és néhány
padlórobottal
jelekkel, a mozgások lelépegetése
egyszerű esetben módosítja azokat.
– Adott problémához algoritmus választása
– Útvonalak tervezése, kódolása adott
– A robotok szerepének bemutatása
feltételek alapján
– Kódolás tevékenységgel
– Egyszerű mozgások kódolása
– Kódolás grafikus felületen
padlórobottal
– Néhány elemi lépésből álló algoritmus
–– Önálló történetek kódolása robot
tudatos alkalmazása, módosítása
segítségével
– A robot mozgásának elemzése
VI.A robotika és a kódolás alapjai
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
– Az adott kódsor módosítása újabb
feltételek alapján
– Történetek mesélése a robot mozgásával
kapcsolatban

Kulcsfogalmak/
fogalmak

robot, elemi lépések, sorrend, eseménysor, program, programozás, kód, kódolás, végrehajtás, módosítás, utasítás,
elágazás
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Digitális kultúra
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy
tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel
történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új
lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók
digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen
megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy
biztosítja.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és
algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a
munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő
élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a
többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt
szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és emegoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók
különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk,
kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan kell
üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat
elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy
becsült, összegzett elképzelést.
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más
tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő
szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi
tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe.
A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat
gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több
célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a
képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés
lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet
kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan
megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok
mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A tanulók
ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás folyamatával.
Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítségével a más
tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a
megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A
problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét
képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a
megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre
gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei
között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelésioktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus
gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően
sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat,
alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a
blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben
mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani,
hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan.
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Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk,
azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és
mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé
teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat
tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör
feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos
eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a
biztonsági
okokból
bevezetett
korlátozások
megismerésére
éselfogadására.
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5–6. évfolyam- Normál osztály
Az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola
számítógépes hálózatát.
A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a
digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai
ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül
a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik,
ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok
teammunkában történő megoldása.
A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert
blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló
eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének
jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl.
programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív
megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség végig gondolására.
Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
14
5
11
12
8
8
6
4
68
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kerettanterv alapján
órakeret a
5-6.évfolyamra
( 95 % )

helyi tanterv

helyi tanterv

5.évfolyam órakerete
heti 1 órára

6.évfolyam órakerete
heti 1 órára

Algoritmizálás és blokkprogramozás

14

5

9

Online kommunikáció

5

3

2

Robotika
Szövegszerkesztés

11
12

4
8

7
4

Bemutatókészítés

8

4

4

Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
összesen:
Ismétlés, számonkérés
Szabad órakeret (5 %)
összesen:

8
6
4
68

4
4
2
34

4
2
2
34

4

2

2

36

36
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5-6. évfolyam Normál osztály
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
5

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Előzetes tudás

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.
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Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Érti, hogyan történik az egyszerű Hétköznapi tevékenységek és információáramlási Az
algoritmizálás
nem
számítógépes
algoritmusok végrehajtása a digitális folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
megvalósítása, az algoritmus eljátszása,
eszközökön;
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek személyes élmények szerzése
Egyszerű algoritmusokat elemez és megismerése; algoritmus leírásának módja
Algoritmus, program. Scratch bemutatása
készít;
mozgatása
faltól
falig,
Nem számítógéppel megoldandó feladatok Szereplő
háttérkiválasztása,
Ismeri a kódolás eszközeit;
algoritmizálása
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő
Adatokat
kezel
a
programozás Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és blokkprogramozási feladatok megoldása
eszközeivel.
az eredmények kapcsolata
Változók használatát igénylő folyamatok
Megkülönbözteti, kezeli és használja az A programozás építőkockái
programozása, és a kimeneti eredmények
elemi adatokat;
elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén
Számok és szöveges adatok
Ismeri és tanári segítséggel használja a A program megtervezése, kódolása
Projektmunkában egyszerű részekre bontott
blokkprogramozás
alapvető
feladat
elkészítése
a
részfeladatok
Tesztelés, elemzés
építőelemeit;
megoldásával és összeállításával
Ismeri és használja a programozási Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű Jól részekre bontható projektfeladat megoldása
algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés
környezet alapvető eszközeit;
páros vagy csoportmunkában
és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
A probléma megoldásához vezérlési
Mozgások vezérlése valós és szimulált
vezérlési
szerkezetek
megfelelői
egy
szerkezetet (szekvencia, elágazás és A
környezetben, az eredmények tesztelése,
ciklus)
alkalmaz
a
tanult programozási környezetben
elemzése
blokkprogramozási nyelven;
Elágazások, feltételek kezelése; többirányú
Objektum tulajdonságának és viselkedésének
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az elágazás; ciklusok fajtái
Animáció, grafika programozása

beállítását
igénylő
feladat
blokkprogramozási környezetben

megoldása

Mozgásokat vezérel szimulált vagy
valós környezetben.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó tevékenység,
változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti
finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás
Tematikai egység/
Órakeret
II.
Online
kommunikáció
Fejlesztési cél
3
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Előzetes tudás

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.

A tematikai
egység nevelési-

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
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fejlesztési céljai

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Ismeri, használja az elektronikus Online
kommunikációs
csatornák
önálló
kommunikáció lehetőségeit, a családi használata, online kapcsolattartás
és
az
iskolai
környezetének Etikus és hatékony online kommunikáció a
elektronikus szolgáltatásait;
csoportmunka érdekében

Tevékenységek
Elektronikus levél írása, üzenetküldő és
csevegőprogram használata az elektronikus
kommunikáció szabályainak betartásával

Elektronikus levelezés. Hogyan épül fel az eIsmeri és betartja az elektronikus Online identitás védelmében teendő lépések, mail cím. Levelező program. Regisztráció.
Belépés a postafiókba. Levél írása, válasz,
kommunikációs szabályokat.
használható eszközök
mellékletek csatolása.
Tisztában van a hálózatokat és a Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások
Etikus és hatékony online kommunikáció az
személyes
információkat
érintő használatával
iskolai élethez és más tantárgyakhoz
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
kapcsolódó csoportmunka érdekében
védelmét biztosító lehetőségeket;
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek
Önállóan kezeli az operációs rendszer
használata
az
online
kommunikációs
mappáit,
fájljait
és
a
alkalmazásokban
felhőszolgáltatásokat.
Személyes adatok, az iskolai élethez és más
tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok
tárolása és megosztása a családi és az iskolai
környezet
elektronikus
szolgáltatásai,
felhőszolgáltatások segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító
lehetőségeket;
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önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás

Órakeret
4
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
III. Robotika

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;

Előzetes tudás

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
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Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Ismeri
és
használja
a Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
blokkprogramozás
alapvető Algoritmus készítése lépésekre bontással
építőelemeit;
Algoritmusok
megvalósítása,
modellezése
Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; egyszerű eszközök segítségével
Mozgásokat vezérel szimulált vagy A gyakorlati életből vett egyszerű problémák
valós környezetben.
megoldása algoritmusok segítségével
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit.

használja
a Robotvezérlési alapfogalmak
alapvető
Szenzorok, robotok vezérlésének
blokkprogramozással

kódolása

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos
feladatmegoldások és projektmunkák során

Tevékenységek
Alapszolgáltatásokat
nyújtó
program
előállítása blokkprogramozás segítségével
Geometrikus ábrák
programozása

robot

Robotok vezérlése blokkprogramozással
A környezeti akadályokra reagáló robot
programozása

robot, vezérlés, elágazás, ciklus, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek,
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mozgó

Blokkprogramozás
használatával
az
események és azok kezelésének megismerése
egyszerű játékok készítése kapcsán

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

útján

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
8
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
IV. Szövegszerkesztés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

A tematikai
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett
egység nevelési- dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés.
fejlesztési céljai Webes publikáció készítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szövegszerkesztési alapelvek
Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott
létre szöveges vagy multimédiás
Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása betű- és bekezdésformátumok elemzése
dokumentumokat
illetve
minta
alapján Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok
Ismeri és tudatosan alkalmazza a Feladatleírás,
elkészítése, például: feliratok, tájékoztató
szöveges és multimédiás dokumentum dokumentumok szerkesztése
táblák, napirend, menü
készítése során a szöveg formázására, A dokumentum céljának megfelelően képek
Képeket, ábrákat, különböző karakter- és
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése
bekezdésformázással készült szövegeket,
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához szimbólumokat tartalmazó dokumentumok
szöveges
vagy
a
multimédiás dokumentum készítése
készítése, például termékismertetők, címkék
dokumentum szerkezetét, illeszti be,
Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás- Részletes feladatleírás alapján dokumentumok
helyezi el és formázza meg a szükséges
ellenőrzés, elválasztás
önálló szerkesztése
objektumokat;
Az információforrások etikus felhasználásának Az iskolai élethez, hétköznapi problémához,
Ismeri és kritikusan használja a nyelvi
kérdései
adott tanórai vagy más tantárgyakhoz
eszközöket
(például
helyesíráskapcsolódó szöveges dokumentum készítése
ellenőrzés, elválasztás);
projektmunka keretében, például fogalmazás
Etikus módon használja fel az
készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása
információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára
vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza
meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, karakter formázása,
karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírásellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
4

V. Bemutatókészítés
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai egység A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
nevelési-fejlesztési Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
céljai
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, Minta
alapján
bemutató
létrehozása,
létre szöveges vagy multimédiás formázása, paramétereinek beállítása
paramétereinek beállítása
dokumentumokat;
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális
szöveges és multimédiás dokumentum Bemutatószerkesztési alapelvek
kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez,
készítése során a szöveg formázására,
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat)
A bemutató objektumaira animációk beállítása
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
Bemutató készítése projektmunkában végzett
Etikus módon használja fel az Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a
információforrásokat, tisztában van a csoportmunka támogatása
megfelelő
szerkezet
kialakításával,
az
hivatkozás szabályaival.
Az információforrások etikus felhasználásának információforrások etikus használatával
Ismeri
a
prezentációkészítés kérdései
alapszabályait, és azokat alkalmazza;
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a
szöveges
vagy
a
multimédiás
479

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges
objektumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
-

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, információforrások etikus
felhasználása
Órakeret
4

VI. Multimédiás elemek készítése

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Előzetes tudás

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes véleményét
megfogalmazza;
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre;
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít;
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A tematikai egység A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
céljai
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
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Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Digitális eszközökkel önállóan rögzít és Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
tárol képet, hangot és videót;
ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel,
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához
Digitális képeken képkorrekciót hajt illesztése különböző típusú dokumentumokba
végre.
Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és kapcsolódó témában
Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram video digitális rögzítése
használatát, azzal ábrát készít;
Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás,
Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás,
programban
rajzeszközökkel
ábrát retusálás,képméret változtatása, transzformációk
készít.

A tárolt multimédiás elemek megosztása
társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos
munkaformában

A saját eszközzel készített képből, videóból
kivágása
prezentációhoz
való
Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása képrészlet
grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók felhasználás céljából
szerkesztése
Képkorrekció végrehajtása saját készítésű
digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz
vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más
tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Bemutatókészítő
vagy
szövegszerkesztő
programban vektorgrafikus rajzeszközökkel
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Kulcsfogalmak/

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális rögzítése; digitalizáló
481

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

fogalmak
eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret változtatása
Tematikai egység/
Órakeret
VII.
Az
információs
társadalom,
e-Világ
Fejlesztési cél
4
A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk helyességéről.
Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt.
Előzetes tudás

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja napi
tevékenysége során;
Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására;
Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt;

A tematikai egység Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretekmegértése.
nevelési-fejlesztési Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.
céljai
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
 ismeri a digitális környezet, az e-  Az információ szerepe a modern társadalomban  Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai,
Világ etikai problémáit;
családi és baráti címzettnek
 Információkeresési technikák, stratégiák
 ismeri az információs technológia
 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás,
 Adatok biztonságos kezelése, technikai és
fejlődésének gazdasági, környezeti,
posztolás, mások hozzászólásának értékelése
etikai problémák
kulturális hatásait.
 A családi és iskolai kapcsolatokban az
 Az informatikai eszközök használatának
 önállóan keres információt, a
elektronikus
kommunikációs
szabályok
következményei a személyiségre és az
találatokat hatékonyan szűri;
értékelése
egészségre vonatkozóan
 az
internetes
adatbázis-kezelő
 Az
elektronikus
kommunikáció
rendszerek
keresési
űrlapját
gyakorlatában
felmerülő
problémák
helyesen tölti ki;
megismerése, valamint az ezeket megelőző
vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló
 ismeri az információs társadalom
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múltját, jelenét és várható jövőjét;

beállítások megismerése, használata

 védekezik az internetes zaklatás
különböző formái ellen, szükség
esetén segítséget kér.

 Megfigyelések végzése és értelmezése a
közösségi
portálokon,
keresőmotorok
használata közben rögzített szokásokról,
érdeklődési körökről, személyes profilokról

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől
való függőség

Órakeret
2
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
VIII. A digitális eszközök használata

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány
érvet választásával kapcsolatosan;

A tematikai egység Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
nevelési-fejlesztési A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
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Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Célszerűen
választ
a
feladat Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt  A digitális eszközök feladatot segítő
megoldásához használható informatikai hatásai
felhasználása projektfeladatokban
eszközök közül;
Az informatikai eszközök működési elveinek  Bemutatóhoz,
projektfeladathoz
tartozó
Önállóan használja az operációs rendszer megismerése és használata
állományok rendezett tárolása a lokális
felhasználói felületét;
gépen, azok megosztása a társakkal a
Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái,
felhőszolgáltatáson keresztül
Használja
a
digitális
hálózatok a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök.
alapszolgáltatásait.

A felhasználás szempontjából fontos működési  Projektfeladathoz kacsolódóan használandó
perifériák
lehetőségeinek
megismerése,
Önállóan kezeli az operációs rendszer elvek és paraméterek
használata
mappáit,
fájljait
és
a Az
informatikai
eszközök,
mobileszközök
felhőszolgáltatásokat;
operációs rendszerei
Az informatikai eszközöket önállóan
használja, a tipikus felhasználói hibákat
elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb
felhasználói szintű hibákat;
Értelmezi az informatikai eszközöket
működtető szoftverek hibajelzéseit, és
azokról beszámol.

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős
eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási
területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó
jogosultságok szerepe, kezelése
Állományok tárolása, kezelése és megosztása a
felhőben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa,
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mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés
Kulcsfogalmak/ adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl,
fogalmak
fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
Online kommunikáció
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének
elektronikus szolgáltatásait;
A fejlesztés várt eredményei
az 5. évfolyam végén

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
Bemutatókészítés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
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formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A digitális eszközök használata
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
A fejlesztés várt eredményei
a
6. évfolyam végén

 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
Online kommunikáció
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének
elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
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Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
Bemutatókészítés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A digitális eszközök használata
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
487

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
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7–8. évfolyam
A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak
spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése.
A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb absztrakciós
szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi összetettebb
problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése,
vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A
digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk.
A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely
alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a
tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerkednek
az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogramozás mint
algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül.
A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
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Javasolt óraszám
15
4
8
8
6
6
12
5
4
68
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kerettanterv alapján
órakeret a
7-8.évfolyamra
( 95 % )

helyi tanterv

helyi tanterv

7.évfolyam órakerete
heti 1 órára

8.évfolyam órakerete
heti 1 órára

Algoritmizálás és blokkprogramozás

15

7

8

Online kommunikáció

4

2

2

Robotika
Szövegszerkesztés

8
8

4
4

4
4

Bemutatókészítés

6

3

3

Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
összesen:
Ismétlés, számonkérés
Szabad órakeret (5 %)
összesen:

6
12
5
4
68

3
6
3
2
34

3
6
2
2
34

4

2

2

36

36

36
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7-8. évfolyam – Normál osztály
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
7

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma megoldásához
szükségesek.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Előzetes tudás

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény
eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.

A tematikai

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
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egység nevelésifejlesztési céljai

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Algoritmusok megvalósítása a számítógépen.
Kész programok kipróbálása.
Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Érti, hogyan történik az egyszerű Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő
hétköznapi tevékenységek és információáramlási
algoritmusok végrehajtása a digitális eszközök és szoftverek használata
eszközökön;
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges
Egyszerű algoritmusokat elemez és adatok absztrakciója
készít;
A problémamegoldó tevékenység tervezési és algoritmusleíró eszközzel
szervezési kérdései
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő
Ismeri a kódolás eszközeit;
blokkprogramozási feladatok megoldása
Adatokat
kezel
a
programozás A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek
megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges Típusalgoritmusok – összegzés, másolás,
eszközeivel.
módja
eldöntés, maximumkiválasztás – használatát
Megkülönbözteti, kezeli és használja az
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és igénylő programozási feladatok megoldása
elemi adatokat;
az eredmények kapcsolata
Projektmunkában egyszerű részekre bontott
használja
a Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával
alapvető
és összeállításával
használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű Egyszerű algoritmussal megadható mozgások
A probléma megoldásához vezérlési
vezérlése valós és szimulált környezetben, az
szerkezetet (szekvencia, elágazás és algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges
ciklus)
alkalmaz
a
tanult és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
paraméterek függvényében
blokkprogramozási nyelven;
Példák típusalgoritmus használatára
Adatok kezelését, változók használatát igénylő
Tapasztalatokkal
rendelkezik
az A
vezérlési
szerkezetek
megfelelői
egy
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit;
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programozási környezetben

Vizsgálni tudja a szabályozó eszközök Elágazások, feltételek
hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
elágazás, ciklusok
Változók, értékadás.
alkalmazása

folyamatok programozása
kezelése,

Eljárások,

többirányú Új objektum létrehozását igénylő feladatok
megoldása blokkprogramozási környezetben
függvények

A program megtervezése, kódolása
Animáció, grafika programozása
Mozgások vezérlése
Tesztelés, elemzés
Az objektumorientált gondolkozás megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek
a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása,
objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás
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Órakeret
2

II. Online kommunikáció
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Előzetes tudás

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Ismeri, használja az elektronikus Online
kommunikációs
csatornák
önálló Elektronikus levél írása, üzenetküldő és
kommunikáció lehetőségeit, a családi használata, online kapcsolattartás
csevegőprogram használata az elektronikus
és
az
iskolai
környezetének Etikus és hatékony online kommunikáció a kommunikáció szabályainak betartásával
elektronikus szolgáltatásait;
csoportmunka érdekében
Etikus és hatékony online kommunikáció az
Ismeri és betartja az elektronikus Online identitás védelmében teendő lépések,
kommunikációs szabályokat.
használható eszközök
Tisztában van a hálózatokat és a Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások
személyes
információkat
érintő használatával
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
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iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó
csoportmunka érdekében
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek
használata
az
online
kommunikációs
alkalmazásokban
Személyes adatok, az iskolai élethez és más
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Önállóan kezeli az operációs rendszer
mappáit,
fájljait
és
a
felhőszolgáltatásokat.

tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok
tárolása és megosztása a családi és az iskolai
környezet
elektronikus
szolgáltatásai,
felhőszolgáltatások segítségével.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
-

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/ online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások,
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
III.
Robotika
Fejlesztési cél
4
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Előzetes tudás

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény
eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.
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Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; Algoritmusok
megvalósítása,
modellezése A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló
robot programozása
Mozgásokat vezérel szimulált vagy egyszerű eszközök segítségével
valós környezetben.
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit.

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata

Akadálypályát
teljesíteni
képes
robot
használja
a Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása programozása
alapvető blokkprogramozással
A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak
Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a
viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak
eseményvezérelten
megfelelően
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos
feladatmegoldások és projektmunkák során

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus
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Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
4
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
IV. Szövegszerkesztés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

A tematikai
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett
egység nevelési- dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés.
fejlesztési céljai Webes publikáció készítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó Kész minta alapján szöveges dokumentumok
dokumentumok létrehozása, formázása
önálló létrehozása, például iratminták, adatlap
létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat
Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok készítése
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz
szöveges és multimédiás dokumentum
Szövegszerkesztési
alapelvek.
A
szöveg kapcsolódó problémához, az iskolai élethez,
készítése során a szöveg formázására,
tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges hétköznapi problémához szöveget, képet,
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum
készítése önállóan vagy projektmunka
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a élőláb
keretében, például tanulmány egy adott
szöveges
vagy
a
multimédiás Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat
történelmi korról
dokumentum szerkezetét, illeszti be, formázása
Adott dokumentum tartalmának megfelelő
helyezi el és formázza meg a szükséges
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a szerkezet kialakítása, például levélpapír
objektumokat;
csoportmunka támogatása
készítése és sablonként történő mentése, élőfej
Ismeri és kritikusan használja a nyelvi
és élőláb kialakítása és formázása, vízjel
Mentés különböző formátumokba
eszközöket
(például
helyesírásszerepeltetése egy kép beszúrásával
Az információforrások etikus felhasználásának
ellenőrzés, elválasztás);
Az elkészített dokumentum környezetbarát
kérdései
Etikus módon használja fel az
nyomtatásának megbeszélése, mentése és
megnyitása PDF formátumban
információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival.
Szöveges dokumentum megosztása online
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára
vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és
formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt
hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, táblázat szövegben,
táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes dokumentumkészítés,
információforrások etikus felhasználása

Órakeret
3

V. Bemutatókészítés
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
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A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a
létre szöveges vagy multimédiás formázása, paramétereinek beállítása
digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az
dokumentumokat;
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció iskolai élethez, hétköznapi problémához
kapcsolódó feladat)
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
szöveges és multimédiás dokumentum Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz
készítése során a szöveg formázására, illeszkedő megjelenítés
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás
Etikus módon használja fel az beállítása a bemutatóban
információforrásokat, tisztában van a
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a
hivatkozás szabályaival.
csoportmunka támogatása
Ismeri
a
prezentációkészítés
Az információforrások etikus felhasználásának
alapszabályait, és azokat alkalmazza;
kérdései
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a
szöveges
vagy
a
multimédiás
dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges
objektumokat.

Bemutató készítése projektmunkában végzett
tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a
megfelelő szerkezet
kialakításával,
az
információforrások etikus használatával
Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan
ismétlődő, animált bemutató készítése
Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő
alkalmazással
Elkészített prezentáció megjelenítése többféle
elrendezésben,
mentése
különböző
formátumokba

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
-

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg
a szükséges objektumokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, dokumentum belső
szerkezeteinformációforrások etikus felhasználása
Órakeret

VI. Multimédiás elemek készítése
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3
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;

Előzetes tudás

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes véleményét
megfogalmazza;
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre;
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít;
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Digitális eszközökkel önállóan rögzít Kép, hang és video digitális rögzítése (képek A mindennapi, az iskolai élethez és más
szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel- tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video
és tárol képet, hangot és videót;
készítés) és javítása
rögzítése
szkennerrel,
digitális
Digitális képeken képkorrekciót hajt
Multimédia alapelemek: fotó, hang, video fényképezőgéppel, okostelefonnal
végre.
készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz Rögzített,
illetve
rendelkezésre
álló
Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram és bemutatókhoz
multimédia-alapelemek: fotó, hang, video
használatát, azzal ábrát készít;
Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és felhasználása előadásokhoz,
Bemutatókészítő
vagy szerkesztése és illesztése különböző típusú bemutatókhoz
szövegszerkesztő
programban dokumentumokba
Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és
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Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése,
ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása módosítása különböző dokumentumokba,
rajzok készítésében. Csomópontműveletek
előadásokhoz és bemutatókhoz
Ábrakészítés során egyszerű transzformációs
műveletek,
igazítások,
csoportműveletek
használata
Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek
algoritmikus
módszereket
igényelnek:
másolás, klónozás, tükrözés, geometriai
transzformációk

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása,
rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek
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Előzetes tudás
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Órakeret
6
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek
VII. Táblázatkezelés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelési- Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
fejlesztési céljai Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Az adatokat táblázatos formába rendezi Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési Mérési eredmények, nyomtatott és online
és formázza;
lehetőségei
adathalmazok, táblázatok elemzése
Problémákat old meg táblázatkezelő Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor,
program segítségével.
munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus.
táblázatos
formába
rendezése,
Cellahivatkozásokat,
matematikai Adatok
tudásának
megfelelő
képleteket, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás,
egyszerű statisztikai függvényeket mozgatás elsajátítása
használ táblázatkezelő programban;
Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások.
Az adatok szemléltetéséhez diagramot Statisztikai
függvények
használata
készít;
táblázatkezelőkben
Tapasztalatokkal
rendelkezik Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek
hétköznapi jelenségek számítógépes
Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív
szimulációjáról.
és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek
szerkesztése.
Függvények
használata,
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Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz
kapcsolódó, valamint közérdekű adatok
gyűjtése különböző forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése
táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok,
adatformátumok,
képletek,
függvények
alkalmazása egy táblázatkezelő programban
Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak
statisztikai elemzése
Egy-egy

adatsorból

többféle

diagram
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paraméterezés

készítése,
az
adatok
megtévesztő
Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása ábrázolásának felismerése
a táblázatkezelő program segítségével
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével
létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő
programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok táblázatos formába
rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése,
függvények használata, paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése,
diagramtípusok
Tematikai egység/
Órakeret
VIII.
Az
információs
társadalom,
e-Világ
Fejlesztési cél
3
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Előzetes tudás

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol
néhány érvet választásával kapcsolatosan;

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretekmegértése.
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.
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Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Ismeri a digitális környezet, az e-Világ Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, Az információs társadalom múltjában kijelölt
etikai problémáit;
környezeti, kulturális hatásainak felismerése
szakasz (például ókori számolási módszerek
vagy
elektromechanikus
gépek)
Ismeri az információs technológia Az információ szerepe a modern társadalomban
projektmódszerrel
történő
feldolgozása
fejlődésének gazdasági, környezeti,
Információkeresési
technikák,
stratégiák,
kulturális hatásait.
Az állampolgári jogok és kötelességek online
többszempontú keresés
gyakorlása,
például
bejelentkezés
Ismeri az információs társadalom
A
digitális
eszközök
egészségre
és
személyiségre
múltját, jelenét és várható jövőjét;
egészségügyi
vizsgálatra
vagy
gyakorolt hatásai
veszélyeshulladék-lerakási címek keresése
Online gyakorolja az állampolgári
Az adatbiztonság és adatvédelem
Ismeri
az
információkeresés felhasználói magatartásának szabályai
technikáját, stratégiáját és több keresési
szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
jogokat és kötelességeket;

Tisztában van a hálózatokat és a
személyes
információkat
érintő
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;

tudatos Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában
felmerülő problémák megismerése, valamint
az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló,
biztonságot
szavatoló
beállítások
megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a
közösségi
portálokon,
keresőmotorok
használata közben rögzített szokásokról,
érdeklődési körökről, személyes profilokról

Védekezik az internetes zaklatás
különböző formái ellen, szükség esetén
segítséget kér.

Az adatok és az online identitás védelmét
biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a
közösségi oldalakon elérhető személyes
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adatok keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési
feladatok
megoldása
más
tantárgyak
tananyagához kapcsolódó témában

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, adatvédelem,
internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség

505

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
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Órakeret
2
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek
IX. A digitális eszközök használata

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Célszerűen
választ
a
feladat Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt Digitális eszközök és perifériáinak feladatot
megoldásához használható informatikai hatásai
segítő felhasználása projektfeladatokban
eszközök közül;
Az informatikai eszközök működési elveinek Bemutatóhoz,
projektfeladathoz
tartozó
Önállóan használja az operációs megismerése és használata
állományok rendezett tárolása a lokális gépen,
rendszer felhasználói felületét;
megosztása
a
társakkal
a
Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, azok
Önállóan kezeli az operációs rendszer a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. felhőszolgáltatáson keresztül
mappáit,
fájljait
és
a
A felhasználás szempontjából fontos működési Adatok tömörített tárolása, továbbítása a
felhőszolgáltatásokat;
elvek és paraméterek
hálózaton
keresztül
az
együttműködés
Használja a digitális hálózatok
érdekében
Az
informatikai
eszközök,
mobileszközök
alapszolgáltatásait.
operációs rendszerei
Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához
Tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai
térinformatikai,
térképalkalmazások
oktatáshoz
kapcsolódó Az operációs rendszer segédprogramjai. Az
felhasználása
mobileszközökre
fejlesztett állományok és könyvtárak tömörítése
alkalmazások használatában;
Az operációs rendszerek, helyi hálózatok A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása
Az informatikai eszközöket önállóan erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. tantárgyi feladatokban
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használja, a tipikus felhasználói hibákat Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz
elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek
felhasználói szintű hibákat;
információkezelés
megismerése
Értelmezi az informatikai eszközöket
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási
működtető szoftverek hibajelzéseit, és területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó
azokról beszámol;
jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a
Tapasztalatokkal rendelkezik a digitális
virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és
jelek
minőségével,
kódolásával,
megosztása a felhőben
tömörítésével,
továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
Ismeri a térinformatika és a 3D
megjelenítés lehetőségeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű
hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- és kikapcsolás
folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok
felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés
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Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
A fejlesztés várt eredményei
az 7. évfolyam végén

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
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 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás
környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Bemutatókészítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket
használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.

509

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
A fejlesztés várt eredményei
az 8. évfolyam végén

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
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 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás
környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Bemutatókészítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket
használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
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 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
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Digitális kultúra
A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy
tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság
munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel
történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új
lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális
kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók
digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen
megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy
biztosítja.
A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális
környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek
keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó
felhasználására.
A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így
különösen a kommunikációs eszközök használatát.
A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat
fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni.
A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és
fejlesztését is.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység
fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és
algoritmizáló gondolkodását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett
tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz,
kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a
felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben
elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális
kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens
kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb
körben történő bemutatására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében
végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó
környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a
munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő
élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét.
A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek
szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
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Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a
többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt
szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és emegoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók
különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk,
kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan kell
üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési hibákat
elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy
becsült, összegzett elképzelést.
A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más
tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő
szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi
tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe.
A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat
gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több
célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a
képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés
lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet
kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan
megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának.
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok
mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó problémák is előkerüljenek. A tanulók
ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és kreatív felhasználás folyamatával.
Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális technológiák segítségével a más
tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a
megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A
problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét
képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a
megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre
gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei
között kiemelt szerepet kap a problémamegoldás témaköre.
Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését,
amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában
és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelésioktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus
gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően
sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat,
alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a
blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok kezdetben
mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el tudnak játszani,
hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan.
Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk,
azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és
mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé
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teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat
tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör
feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos
eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a
biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására.
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5–6. évfolyam – Specialitás
Az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen használják a számítógéptermet és az iskola
számítógépes hálózatát.
A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a
digitális kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai
ismeretekre, a diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül
a hangsúly. Az ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik,
ezért nélkülözhetetlen a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok
teammunkában történő megoldása.
A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert
blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló
eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének
jártasságát kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl.
programozási tételekre) kell helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív
megközelítésére, algoritmikus megoldására, többféle lehetőség végig gondolására.
Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Összes óraszám:
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18
7
15
18
12
12
10
8
108
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kerettanterv alapján
órakeret az
5-6. spec. évfolyamra

helyi tanterv

helyi tanterv

5.évfolyam
órakerete
heti 1,5 órára

6.évfolyam órakerete
heti 1,5 órára

Algoritmizálás és blokkprogramozás

18

6

12

Online kommunikáció

7

4

3

Robotika
Szövegszerkesztés

15
18

6
12

9
6

Bemutatókészítés

12

6

6

Multimédiás elemek készítése
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Ismétlés, számonkérés
összesen:

12
10
8
8
108

6
6
4
4
54

6
4
4
4
54
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5-6. osztály
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
6+12

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Előzetes tudás

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
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vagy más eszközzel.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Érti, hogyan történik az egyszerű Hétköznapi tevékenységek és információáramlási Az
algoritmizálás
nem
számítógépes
algoritmusok végrehajtása a digitális folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
megvalósítása, az algoritmus eljátszása,
eszközökön;
A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek személyes élmények szerzése
Egyszerű algoritmusokat elemez és megismerése; algoritmus leírásának módja
Algoritmus, program. Scratch bemutatása
készít;
Nem számítógéppel megoldandó feladatok Szereplő mozgatása faltól falig, háttér
kiválasztása,
Ismeri a kódolás eszközeit;
algoritmizálása
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő
Adatokat
kezel
a
programozás Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és blokkprogramozási feladatok megoldása
eszközeivel.
az eredmények kapcsolata
Változók használatát igénylő folyamatok
Megkülönbözteti, kezeli és használja az A programozás építőkockái
programozása, és a kimeneti eredmények
elemi adatokat;
elemzése szélsőséges bemeneti értékek esetén
Számok és szöveges adatok
Ismeri és tanári segítséggel használja a A program megtervezése, kódolása
Projektmunkában egyszerű részekre bontott
blokkprogramozás
alapvető
feladat
elkészítése
a
részfeladatok
Tesztelés, elemzés
építőelemeit;
megoldásával és összeállításával
Szekvencia,
elágazások
és
ciklusok;
egyszerű
Ismeri és használja a programozási
Jól részekre bontható projektfeladat megoldása
algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés
környezet alapvető eszközeit;
páros vagy csoportmunkában
és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
A probléma megoldásához vezérlési
Mozgások vezérlése valós és szimulált
vezérlési
szerkezetek
megfelelői
egy
szerkezetet (szekvencia, elágazás és A
környezetben, az eredmények tesztelése,
ciklus)
alkalmaz
a
tanult programozási környezetben
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Elágazások, feltételek kezelése;
az elágazás; ciklusok fajtái
Animáció, grafika programozása

többirányú elemzése

Mozgásokat vezérel szimulált vagy
valós környezetben.

Objektum tulajdonságának és viselkedésének
beállítását
igénylő
feladat
megoldása
blokkprogramozási környezetben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó tevékenység,
változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, algoritmustervezés, lépésenkénti
finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, tesztelés, elemzés, hibajavítás
Tematikai egység/
Órakeret
II.
Online
kommunikáció
Fejlesztési cél
4+3
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Előzetes tudás

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.
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Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelési- Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
fejlesztési céljai Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Ismeri, használja az elektronikus Online
kommunikációs
csatornák
önálló Elektronikus levél írása, üzenetküldő és
kommunikáció lehetőségeit, a családi használata, online kapcsolattartás
csevegőprogram használata az elektronikus
és
az
iskolai
környezetének Etikus és hatékony online kommunikáció a kommunikáció szabályainak betartásával
elektronikus szolgáltatásait;
csoportmunka érdekében
Elektronikus levelezés. Hogyan épül fel az eIsmeri és betartja az elektronikus Online identitás védelmében teendő lépések,
kommunikációs szabályokat.
használható eszközök
Tisztában van a hálózatokat és a Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások
személyes
információkat
érintő használatával
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;

mail cím. Levelező program. Regisztráció.
Belépés a postafiókba. Levél írása, válasz,
mellékletek csatolása.

Önállóan kezeli az operációs rendszer
mappáit,
fájljait
és
a
felhőszolgáltatásokat.

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek
használata
az
online
kommunikációs
alkalmazásokban

Etikus és hatékony online kommunikáció az
iskolai élethez és más tantárgyakhoz
kapcsolódó csoportmunka érdekében

Személyes adatok, az iskolai élethez és más
tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok
tárolása és megosztása a családi és az iskolai
környezet
elektronikus
szolgáltatásai,
felhőszolgáltatások segítségével.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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-

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító
lehetőségeket;

-

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás

Órakeret
6+9
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
III. Robotika

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével
megvalósítja;

Előzetes tudás

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt
eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
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Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Ismeri
és
használja
a Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése
blokkprogramozás
alapvető Algoritmus készítése lépésekre bontással
építőelemeit;
Algoritmusok
megvalósítása,
modellezése
Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; egyszerű eszközök segítségével
Mozgásokat vezérel szimulált vagy A gyakorlati életből vett egyszerű problémák
valós környezetben.
megoldása algoritmusok segítségével
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit.

használja
a Robotvezérlési alapfogalmak
alapvető
Szenzorok, robotok vezérlésének
blokkprogramozással

kódolása

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos
feladatmegoldások és projektmunkák során

Tevékenységek
Alapszolgáltatásokat
nyújtó
program
előállítása blokkprogramozás segítségével
Geometrikus ábrák
programozása

robot

Robotok vezérlése blokkprogramozással
A környezeti akadályokra reagáló robot
programozása

robot, vezérlés, elágazás, ciklus, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek,
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mozgó

Blokkprogramozás
használatával
az
események és azok kezelésének megismerése
egyszerű játékok készítése kapcsán

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

útján

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
12+6
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
IV. Szövegszerkesztés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

A tematikai
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett
egység nevelési- dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés.
fejlesztési céljai Webes publikáció készítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szövegszerkesztési alapelvek
Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott
létre szöveges vagy multimédiás
Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása betű- és bekezdésformátumok elemzése
dokumentumokat
illetve
minta
alapján Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok
Ismeri és tudatosan alkalmazza a Feladatleírás,
elkészítése, például: feliratok, tájékoztató
szöveges és multimédiás dokumentum dokumentumok szerkesztése
táblák, napirend, menü
készítése során a szöveg formázására, A dokumentum céljának megfelelően képek
Képeket, ábrákat, különböző karakter- és
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése
bekezdésformázással készült szövegeket,
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához szimbólumokat tartalmazó dokumentumok
szöveges
vagy
a
multimédiás dokumentum készítése
készítése, például termékismertetők, címkék
dokumentum szerkezetét, illeszti be,
Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás- Részletes feladatleírás alapján dokumentumok
helyezi el és formázza meg a szükséges
ellenőrzés, elválasztás
önálló szerkesztése
objektumokat;
Az információforrások etikus felhasználásának Az iskolai élethez, hétköznapi problémához,
Ismeri és kritikusan használja a nyelvi
kérdései
adott tanórai vagy más tantárgyakhoz
eszközöket
(például
helyesíráskapcsolódó szöveges dokumentum készítése
ellenőrzés, elválasztás);
projektmunka keretében, például fogalmazás
Etikus módon használja fel az
készítése vagy egy földrajzi terület bemutatása
információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára
vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza
meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, karakter formázása,
karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, behúzás, margó, lapméret, helyesírásellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
6+6

V. Bemutatókészítés
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai egység A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
nevelési-fejlesztési Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
céljai
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, Minta
alapján
bemutató
létrehozása,
létre szöveges vagy multimédiás formázása, paramétereinek beállítása
paramétereinek beállítása
dokumentumokat;
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális
szöveges és multimédiás dokumentum Bemutatószerkesztési alapelvek
kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez,
készítése során a szöveg formázására,
hétköznapi problémához kapcsolódó feladat)
A bemutató objektumaira animációk beállítása
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
Bemutató készítése projektmunkában végzett
Etikus módon használja fel az Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a
információforrásokat, tisztában van a csoportmunka támogatása
megfelelő
szerkezet
kialakításával,
az
hivatkozás szabályaival.
Az információforrások etikus felhasználásának információforrások etikus használatával
Ismeri
a
prezentációkészítés kérdései
alapszabályait, és azokat alkalmazza;
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a
szöveges
vagy
a
multimédiás
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dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges
objektumokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
-

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, információforrások etikus
felhasználása
Órakeret
6+6

VI. Multimédiás elemek készítése

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Előzetes tudás

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes véleményét
megfogalmazza;
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre;
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít;
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A tematikai egység A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
nevelési-fejlesztési A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
céljai
Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
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Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Digitális eszközökkel önállóan rögzít és Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása
tárol képet, hangot és videót;
ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel,
okostelefonnal más tantárgyak tananyagához
Digitális képeken képkorrekciót hajt illesztése különböző típusú dokumentumokba
végre.
Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és kapcsolódó témában
Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram video digitális rögzítése
használatát, azzal ábrát készít;
Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás,
Bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás,
programban
rajzeszközökkel
ábrát retusálás,képméret változtatása, transzformációk
készít.

A tárolt multimédiás elemek megosztása
társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos
munkaformában

A saját eszközzel készített képből, videóból
kivágása
prezentációhoz
való
Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása képrészlet
grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók felhasználás céljából
szerkesztése
Képkorrekció végrehajtása saját készítésű
digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz
vagy feldolgozáshoz szükséges
Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más
tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában
Bemutatókészítő
vagy
szövegszerkesztő
programban vektorgrafikus rajzeszközökkel
ábrakészítés más tantárgyak tananyagához
kapcsolódó témában

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Kulcsfogalmak/

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális rögzítése; digitalizáló
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fogalmak
eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, képméret változtatása
Tematikai egység/
Órakeret
VII.
Az
információs
társadalom,
e-Világ
Fejlesztési cél
6+4
A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk helyességéről.
Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt.
Előzetes tudás

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat felhasználja napi
tevékenysége során;
Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására;
Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt;

A tematikai egység Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretekmegértése.
nevelési-fejlesztési Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.
céljai
Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
 ismeri a digitális környezet, az e-  Az információ szerepe a modern társadalomban  Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai,
Világ etikai problémáit;
családi és baráti címzettnek
 Információkeresési technikák, stratégiák
 ismeri az információs technológia
 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás,
 Adatok biztonságos kezelése, technikai és
fejlődésének gazdasági, környezeti,
posztolás, mások hozzászólásának értékelése
etikai problémák
kulturális hatásait.
 A családi és iskolai kapcsolatokban az
 Az informatikai eszközök használatának
 önállóan keres információt, a
elektronikus
kommunikációs
szabályok
következményei a személyiségre és az
találatokat hatékonyan szűri;
értékelése
egészségre vonatkozóan
 az
internetes
adatbázis-kezelő
 Az
elektronikus
kommunikáció
rendszerek
keresési
űrlapját
gyakorlatában
felmerülő
problémák
helyesen tölti ki;
megismerése, valamint az ezeket megelőző
vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló
 ismeri az információs társadalom
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múltját, jelenét és várható jövőjét;

beállítások megismerése, használata

 védekezik az internetes zaklatás
különböző formái ellen, szükség
esetén segítséget kér.

 Megfigyelések végzése és értelmezése a
közösségi
portálokon,
keresőmotorok
használata közben rögzített szokásokról,
érdeklődési körökről, személyes profilokról

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri;
 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki;
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; digitális eszközöktől
való függőség

Órakeret
4+4
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
VIII. A digitális eszközök használata

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol néhány
érvet választásával kapcsolatosan;

A tematikai egység Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
nevelési-fejlesztési A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
céljai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
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Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Célszerűen
választ
a
feladat Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt  A digitális eszközök feladatot segítő
megoldásához használható informatikai hatásai
felhasználása projektfeladatokban
eszközök közül;
Az informatikai eszközök működési elveinek  Bemutatóhoz,
projektfeladathoz
tartozó
Önállóan használja az operációs rendszer megismerése és használata
állományok rendezett tárolása a lokális
felhasználói felületét;
gépen, azok megosztása a társakkal a
Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái,
felhőszolgáltatáson keresztül
Használja
a
digitális
hálózatok a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök.
alapszolgáltatásait.

A felhasználás szempontjából fontos működési  Projektfeladathoz kacsolódóan használandó
perifériák
lehetőségeinek
megismerése,
Önállóan kezeli az operációs rendszer elvek és paraméterek
használata
mappáit,
fájljait
és
a Az
informatikai
eszközök,
mobileszközök
felhőszolgáltatásokat;
operációs rendszerei
Az informatikai eszközöket önállóan
használja, a tipikus felhasználói hibákat
elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb
felhasználói szintű hibákat;
Értelmezi az informatikai eszközöket
működtető szoftverek hibajelzéseit, és
azokról beszámol.

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős
eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus
információkezelés
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási
területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó
jogosultságok szerepe, kezelése
Állományok tárolása, kezelése és megosztása a
felhőben

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa,
531

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés
Kulcsfogalmak/ adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, fájl,
fogalmak
fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus
információkezelés
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
Online kommunikáció
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének
elektronikus szolgáltatásait;
A fejlesztés várt eredményei
az 5. évfolyam végén

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
Bemutatókészítés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
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formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A digitális eszközök használata
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön;
 egyszerű algoritmusokat elemez és készít;
A fejlesztés várt eredményei
a
6. évfolyam végén

 ismeri a kódolás eszközeit;
 adatokat kezel a programozás eszközeivel.
Online kommunikáció
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének
elektronikus szolgáltatásait;
 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat.
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Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat.
Bemutatókészítés
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat;
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit;
 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait.
A digitális eszközök használata
 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül;
 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat;
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 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait.
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7–8. évfolyam
Specialitás
A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak
spirális-teraszos logikát követő mélyítése, bővítése.
A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb absztrakciós
szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi összetettebb
problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése,
vektorgrafikus ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A
digitális írástudás alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk.
A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely
alapszinten ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a
tanulók már csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerkednek
az 5–6. osztályban tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogramozás mint
algoritmizálási, kódolási eszköz lezárásra kerül.
A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
Ismétlés, számonkérés
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
19
5
10
10
8
7
15
6
5
5
90
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kerettanterv alapján
órakeret a
7-8.évfolyamra
( 95 % )

helyi tanterv

helyi tanterv

7.évfolyam órakerete
heti 1 órára

8.évfolyam órakerete
heti 1,5 órára

Algoritmizálás és blokkprogramozás

19

7

12

Online kommunikáció

5

2

3

Robotika
Szövegszerkesztés

10
10

4
4

6
6

Bemutatókészítés

8

3

5

Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata
összesen:
Ismétlés, számonkérés
Szabad órakeret (5 %)
összesen:

7
15
6
5
85

3
6
3
2
34

4
9
3
3
51

5

2

3

90

36

54
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7-8. osztály Specialitás
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Órakeret
7+12

I. Algoritmizálás és blokkprogramozás
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma megoldásához
szükségesek.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Előzetes tudás

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény
eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.

A tematikai

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
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egység nevelésifejlesztési céljai

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Algoritmusok megvalósítása a számítógépen.
Kész programok kipróbálása.
Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Érti, hogyan történik az egyszerű Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő
hétköznapi tevékenységek és információáramlási
algoritmusok végrehajtása a digitális eszközök és szoftverek használata
eszközökön;
Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése
Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges
Egyszerű algoritmusokat elemez és adatok absztrakciója
készít;
A problémamegoldó tevékenység tervezési és algoritmusleíró eszközzel
szervezési kérdései
Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő
Ismeri a kódolás eszközeit;
blokkprogramozási feladatok megoldása
Adatokat
kezel
a
programozás A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek
megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges Típusalgoritmusok – összegzés, másolás,
eszközeivel.
módja
eldöntés, maximumkiválasztás – használatát
Megkülönbözteti, kezeli és használja az
Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és igénylő programozási feladatok megoldása
elemi adatokat;
az eredmények kapcsolata
Projektmunkában egyszerű részekre bontott
használja
a Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával
alapvető
és összeállításával
használata
Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű Egyszerű algoritmussal megadható mozgások
A probléma megoldásához vezérlési
vezérlése valós és szimulált környezetben, az
szerkezetet (szekvencia, elágazás és algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges
ciklus)
alkalmaz
a
tanult és a lépésenkénti finomítás elvei alapján
paraméterek függvényében
blokkprogramozási nyelven;
Példák típusalgoritmus használatára
Adatok kezelését, változók használatát igénylő
Tapasztalatokkal
rendelkezik
az A
vezérlési
szerkezetek
megfelelői
egy
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit;

539

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
eseményvezérlésről;

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

programozási környezetben

Vizsgálni tudja a szabályozó eszközök Elágazások, feltételek
hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
elágazás, ciklusok
Változók, értékadás.
alkalmazása

folyamatok programozása
kezelése,

Eljárások,

többirányú Új objektum létrehozását igénylő feladatok
megoldása blokkprogramozási környezetben
függvények

A program megtervezése, kódolása
Animáció, grafika programozása
Mozgások vezérlése
Tesztelés, elemzés
Az objektumorientált gondolkozás megalapozása
Mások által készített alkalmazások paramétereinek
a program működésére gyakorolt hatásának
vizsgálata
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, ciklus, elemi adat,
egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, animáció, grafika programozása,
objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás
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Órakeret
2+3

II. Online kommunikáció
Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, ötleteit, véleményét
megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában.
Előzetes tudás

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben;
Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait;
Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Ismeri, használja az elektronikus Online
kommunikációs
csatornák
önálló Elektronikus levél írása, üzenetküldő és
kommunikáció lehetőségeit, a családi használata, online kapcsolattartás
csevegőprogram használata az elektronikus
és
az
iskolai
környezetének Etikus és hatékony online kommunikáció a kommunikáció szabályainak betartásával
elektronikus szolgáltatásait;
csoportmunka érdekében
Etikus és hatékony online kommunikáció az
Ismeri és betartja az elektronikus Online identitás védelmében teendő lépések,
kommunikációs szabályokat.
használható eszközök
Tisztában van a hálózatokat és a Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások
személyes
információkat
érintő használatával
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
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iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó
csoportmunka érdekében
Az adatok védelmét biztosító lehetőségek
használata
az
online
kommunikációs
alkalmazásokban
Személyes adatok, az iskolai élethez és más
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Önállóan kezeli az operációs rendszer
mappáit,
fájljait
és
a
felhőszolgáltatásokat.

tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok
tárolása és megosztása a családi és az iskolai
környezet
elektronikus
szolgáltatásai,
felhőszolgáltatások segítségével.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
-

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.

Kulcsfogalmak/ online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások,
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
III.
Robotika
Fejlesztési cél
4+6
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;
Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű tevékenységsorokat;
Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben módosítja azokat.
Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök segítségével megvalósítja;
Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, adott sorrendben
végrehajtandó cselekvést;
Előzetes tudás

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, megfogalmazza az
algoritmus várható kimenetelét;
Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki;
A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot a kívánt eredmény
eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival;
Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket jelenít meg padlórobottal
vagy más eszközzel.
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Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Adatokat gyűjt szenzorok segítségével; Algoritmusok
megvalósítása,
modellezése A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló
robot programozása
Mozgásokat vezérel szimulált vagy egyszerű eszközök segítségével
valós környezetben.
Ismeri
és
blokkprogramozás
építőelemeit.

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata

Akadálypályát
teljesíteni
képes
robot
használja
a Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása programozása
alapvető blokkprogramozással
A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak
Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a
viselkedés módosítása a gyűjtött adatoknak
eseményvezérelten
megfelelően
Az együttműködési készség fejlesztése csoportos
feladatmegoldások és projektmunkák során

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
4+6
Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett funkciókat is alkalmaz;
IV. Szövegszerkesztés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;

A tematikai
Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való elhelyezése. Összetett
egység nevelési- dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés.
fejlesztési céljai Webes publikáció készítése.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó Kész minta alapján szöveges dokumentumok
dokumentumok létrehozása, formázása
önálló létrehozása, például iratminták, adatlap
létre szöveges vagy multimédiás
dokumentumokat
Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok készítése
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz
szöveges és multimédiás dokumentum
Szövegszerkesztési
alapelvek.
A
szöveg kapcsolódó problémához, az iskolai élethez,
készítése során a szöveg formázására,
tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges hétköznapi problémához szöveget, képet,
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum
készítése önállóan vagy projektmunka
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a élőláb
keretében, például tanulmány egy adott
szöveges
vagy
a
multimédiás Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat
történelmi korról
dokumentum szerkezetét, illeszti be, formázása
Adott dokumentum tartalmának megfelelő
helyezi el és formázza meg a szükséges
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a szerkezet kialakítása, például levélpapír
objektumokat;
csoportmunka támogatása
készítése és sablonként történő mentése, élőfej
Ismeri és kritikusan használja a nyelvi
és élőláb kialakítása és formázása, vízjel
Mentés különböző formátumokba
eszközöket
(például
helyesírásszerepeltetése egy kép beszúrásával
Az információforrások etikus felhasználásának
ellenőrzés, elválasztás);
Az elkészített dokumentum környezetbarát
kérdései
Etikus módon használja fel az
nyomtatásának megbeszélése, mentése és
megnyitása PDF formátumban
információforrásokat, tisztában van a
hivatkozás szabályaival.
Szöveges dokumentum megosztása online
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tárhelyen

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára
vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és
formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás környezetre gyakorolt
hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, táblázat szövegben,
táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes dokumentumkészítés,
információforrások etikus felhasználása

Órakeret
3+5

V. Bemutatókészítés
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
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A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a
létre szöveges vagy multimédiás formázása, paramétereinek beállítása
digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az
dokumentumokat;
Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció iskolai élethez, hétköznapi problémához
kapcsolódó feladat)
Ismeri és tudatosan alkalmazza a szerkesztése
szöveges és multimédiás dokumentum Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz
készítése során a szöveg formázására, illeszkedő megjelenítés
tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás
Etikus módon használja fel az beállítása a bemutatóban
információforrásokat, tisztában van a
Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a
hivatkozás szabályaival.
csoportmunka támogatása
Ismeri
a
prezentációkészítés
Az információforrások etikus felhasználásának
alapszabályait, és azokat alkalmazza;
kérdései
A tartalomnak megfelelően alakítja ki a
szöveges
vagy
a
multimédiás
dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges
objektumokat.

Bemutató készítése projektmunkában végzett
tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a
megfelelő szerkezet
kialakításával,
az
információforrások etikus használatával
Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan
ismétlődő, animált bemutató készítése
Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő
alkalmazással
Elkészített prezentáció megjelenítése többféle
elrendezésben,
mentése
különböző
formátumokba

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
- ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza;
-

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg
a szükséges objektumokat.

Kulcsfogalmak/
fogalmak
Tematikai egység/

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, dokumentum belső
szerkezeteinformációforrások etikus felhasználása
Órakeret

VI. Multimédiás elemek készítése
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3+4
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat;

Előzetes tudás

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes véleményét
megfogalmazza;
Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre;
Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít;
Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít.

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Digitális eszközökkel önállóan rögzít Kép, hang és video digitális rögzítése (képek A mindennapi, az iskolai élethez és más
szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel- tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video
és tárol képet, hangot és videót;
készítés) és javítása
rögzítése
szkennerrel,
digitális
Digitális képeken képkorrekciót hajt
Multimédia alapelemek: fotó, hang, video fényképezőgéppel, okostelefonnal
végre.
készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz Rögzített,
illetve
rendelkezésre
álló
Ismeri egy bittérképes rajzolóprogram és bemutatókhoz
multimédia-alapelemek: fotó, hang, video
használatát, azzal ábrát készít;
Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és felhasználása előadásokhoz,
Bemutatókészítő
vagy szerkesztése és illesztése különböző típusú bemutatókhoz
szövegszerkesztő
programban dokumentumokba
Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és
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Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése,
ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása módosítása különböző dokumentumokba,
rajzok készítésében. Csomópontműveletek
előadásokhoz és bemutatókhoz
Ábrakészítés során egyszerű transzformációs
műveletek,
igazítások,
csoportműveletek
használata
Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek
algoritmikus
módszereket
igényelnek:
másolás, klónozás, tükrözés, geometriai
transzformációk

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása,
rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek
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Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Órakeret
6+9
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek
VII. Táblázatkezelés

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelési- Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.
fejlesztési céljai Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Az adatokat táblázatos formába rendezi Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési Mérési eredmények, nyomtatott és online
és formázza;
lehetőségei
adathalmazok, táblázatok elemzése
Problémákat old meg táblázatkezelő Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor,
program segítségével.
munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus.
táblázatos
formába
rendezése,
Cellahivatkozásokat,
matematikai Adatok
tudásának
megfelelő
képleteket, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás,
egyszerű statisztikai függvényeket mozgatás elsajátítása
használ táblázatkezelő programban;
Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások.
Az adatok szemléltetéséhez diagramot Statisztikai
függvények
használata
készít;
táblázatkezelőkben
Tapasztalatokkal
rendelkezik Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek
hétköznapi jelenségek számítógépes
Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív
szimulációjáról.
és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek
szerkesztése.
Függvények
használata,
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Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz
kapcsolódó, valamint közérdekű adatok
gyűjtése különböző forrásokból
Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése
táblázatkezelő alkalmazással
A problémának megfelelő adattípusok,
adatformátumok,
képletek,
függvények
alkalmazása egy táblázatkezelő programban
Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak
statisztikai elemzése
Egy-egy

adatsorból

többféle

diagram
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paraméterezés

készítése,
az
adatok
megtévesztő
Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása ábrázolásának felismerése
a táblázatkezelő program segítségével
Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az
Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram adatok feldolgozása táblázatkezelő program
segítségével
létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket használ táblázatkezelő
programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok táblázatos formába
rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése,
függvények használata, paraméterezés, adatok csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése,
diagramtípusok
Tematikai egység/
Órakeret
VIII.
Az
információs
társadalom,
e-Világ
Fejlesztési cél
3+3
Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, képességfejlesztő digitális
alkalmazás kiválasztására.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Előzetes tudás

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban.
A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet választ; felsorol
néhány érvet választásával kapcsolatosan;

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretekmegértése.
Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése.
Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése.
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Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Ismeri a digitális környezet, az e-Világ Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, Az információs társadalom múltjában kijelölt
etikai problémáit;
környezeti, kulturális hatásainak felismerése
szakasz (például ókori számolási módszerek
vagy
elektromechanikus
gépek)
Ismeri az információs technológia Az információ szerepe a modern társadalomban
projektmódszerrel
történő
feldolgozása
fejlődésének gazdasági, környezeti,
Információkeresési
technikák,
stratégiák,
kulturális hatásait.
Az állampolgári jogok és kötelességek online
többszempontú keresés
gyakorlása,
például
bejelentkezés
Ismeri az információs társadalom
A
digitális
eszközök
egészségre
és
személyiségre
múltját, jelenét és várható jövőjét;
egészségügyi
vizsgálatra
vagy
gyakorolt hatásai
veszélyeshulladék-lerakási címek keresése
Online gyakorolja az állampolgári
Az adatbiztonság és adatvédelem
Ismeri
az
információkeresés felhasználói magatartásának szabályai
technikáját, stratégiáját és több keresési
szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
jogokat és kötelességeket;

Tisztában van a hálózatokat és a
személyes
információkat
érintő
fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;

tudatos Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában
felmerülő problémák megismerése, valamint
az ezeket megelőző vagy ezekre reagáló,
biztonságot
szavatoló
beállítások
megismerése, használata
Megfigyelések végzése és értelmezése a
közösségi
portálokon,
keresőmotorok
használata közben rögzített szokásokról,
érdeklődési körökről, személyes profilokról

Védekezik az internetes zaklatás
különböző formái ellen, szükség esetén
segítséget kér.

Az adatok és az online identitás védelmét
biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a
közösségi oldalakon elérhető személyes
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adatok keresése, korlátozása és törlése
Többszempontú, hatékony információkeresési
feladatok
megoldása
más
tantárgyak
tananyagához kapcsolódó témában

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, adatvédelem,
internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség
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Órakeret
2+3
Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott probléma
megoldásához szükségesek
IX. A digitális eszközök használata

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez.
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejlesztése.
A tematikai
A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése.
egység nevelésiTervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása.
fejlesztési céljai
Kommunikáció fejlesztése.
A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye.
Ismeretek
Fejlesztési követelmények
Tevékenységek
Célszerűen
választ
a
feladat Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt Digitális eszközök és perifériáinak feladatot
megoldásához használható informatikai hatásai
segítő felhasználása projektfeladatokban
eszközök közül;
Az informatikai eszközök működési elveinek Bemutatóhoz,
projektfeladathoz
tartozó
Önállóan használja az operációs megismerése és használata
állományok rendezett tárolása a lokális gépen,
rendszer felhasználói felületét;
megosztása
a
társakkal
a
Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, azok
Önállóan kezeli az operációs rendszer a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. felhőszolgáltatáson keresztül
mappáit,
fájljait
és
a
A felhasználás szempontjából fontos működési Adatok tömörített tárolása, továbbítása a
felhőszolgáltatásokat;
elvek és paraméterek
hálózaton
keresztül
az
együttműködés
Használja a digitális hálózatok
érdekében
Az
informatikai
eszközök,
mobileszközök
alapszolgáltatásait.
operációs rendszerei
Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához
Tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai
térinformatikai,
térképalkalmazások
oktatáshoz
kapcsolódó Az operációs rendszer segédprogramjai. Az
felhasználása
mobileszközökre
fejlesztett állományok és könyvtárak tömörítése
alkalmazások használatában;
Az operációs rendszerek, helyi hálózatok A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása
Az informatikai eszközöket önállóan erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. tantárgyi feladatokban
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használja, a tipikus felhasználói hibákat Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz
elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek
felhasználói szintű hibákat;
információkezelés
megismerése
Értelmezi az informatikai eszközöket
Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási
működtető szoftverek hibajelzéseit, és területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó
azokról beszámol;
jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a
Tapasztalatokkal rendelkezik a digitális
virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és
jelek
minőségével,
kódolásával,
megosztása a felhőben
tömörítésével,
továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
Ismeri a térinformatika és a 3D
megjelenítés lehetőségeit.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű
hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- és kikapcsolás
folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, működési paraméterek, hálózatok
felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer
segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés
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Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
A fejlesztés várt eredményei
az 7. évfolyam végén

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
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 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás
környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Bemutatókészítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket
használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
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A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
Algoritmizálás és blokkprogramozás
 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat;
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult
blokkprogramozási nyelven;
 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről;
A fejlesztés várt eredményei
az 8. évfolyam végén

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban.
Online kommunikáció
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat.
Robotika
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit;
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 adatokat gyűjt szenzorok segítségével;
 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben.
Szövegszerkesztés
 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg
formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket;
 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be,
helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat;
 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás);
 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás
környezetre gyakorolt hatásaival;
 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival.
Bemutatókészítés
 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít;
 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít.
Multimédiás elemek készítése
 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót;
 digitális képeken képkorrekciót hajt végre.
Táblázatkezelés
 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai függvényeket
használ táblázatkezelő programban;
 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít;
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 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról.
Az információs társadalom, e-Világ
 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét;
 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket;
 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének
lehetőségét;
 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok
védelmét biztosító lehetőségeket;
 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér.
A digitális eszközök használata
 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások
használatában;
 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az
egyszerűbb felhasználói szintű hibákat;
 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol;
 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával
kapcsolatos problémák kezeléséről;
 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit.
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Testnevelés
A Testnevelés és egészségfejlesztés az egyik legösszetettebb tanulási terület, meglehetősen
komplex célkitűzéssel. Egyik legfontosabb feladata a tanulók testi, lelki, értelmi, érzelmi és
szociális fejlődésének biztosítása, mely kiemelten a Nemzeti alaptanterv testi-lelki egészségre
nevelés célját valósítja meg, miközben az alapkompetenciák és az ezekre épülő Nat
kompetencia-összetevők fejlesztése is megtörténik.
A testnevelés tantárgy a tanulókat a játék és a sporttevékenység, illetve a testedzés
lehetőségeinek és eljárásainak felhasználásával, a pedagógus személyes példamutató
magatartásán keresztül alakítja, formálja. Az egészséges és harmonikus életvitelt megalapozó
ismeretek átadása, a szokások kialakítása az alapfokú oktatás kezdeti szakaszában a
leghangsúlyosabb. Az alsó tagozat nevelő-oktató tevékenységében ezért kiemelkedő szerepe van
a testnevelés tantárgy tanításának, amit a szükséges képzettséggel rendelkező pedagógus végez.
A tantárgy jelentőségét növeli, hogy a koordinációs képességek fejlesztésének szenzitív
szakaszai nagyrészt erre az életkorra tehetők. A tanulók természetes igényéből fakadó
mozgásszükségletet úgy kell kielégíteni, hogy a mozgásműveltség kialakítása és fejlesztése
mellett kiemelt szerepet kapjon a motoros képességek fejlesztése. A testnevelés meghatározó
szerepet játszik a tanulók szokásrendjének, életvitelének kialakításában. Ebben a korban
alapozható meg a mozgás és a mozgástanulás iránti pozitív attitűd, amely jelentősen hozzájárul
az élethosszig tartó, egészségtudatos, tevékeny, harmonikus életvitel megvalósításához. Így
válhat az egyén később a társadalom aktív tagjává. Az egészségfejlesztés területén a rendszeres
higiéniai alapok megismerése, elsajátításának igénye az egész nevelési-oktatási szakaszt
végigkíséri. A szabadtéren, a természetközeli helyszíneken végzett rendszeres testmozgás
szükségességének tudatosítása a környezet megismerésén keresztül járul hozzá a fenntartható
jelen és jövő iránti elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.
A testnevelés kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű
tanulást. A gyors mozgástanulásnak, valamint a sportági mozgásformák elsajátításának
alapfeltétele a természetes mozgások megszilárdulása. Ennek érdekében érvényesülnie kell a
fokozatosság elvének. Az alapkészségek egyszerű végrehajtását gyakorolva jutunk el az
összetettebb helyzetekben történő végrehajtásig. A tanulási folyamat során érvényesülnie kell a
sikerességnek, az örömteli mozgásos tevékenységnek, amely a játékkal, a játékos
mozgástanulással együtt kialakíthatja a testneveléshez, a testmozgáshoz fűződő pozitív érzelmi
viszonyulást. A játéktevékenység során is a könnyített szabályoktól haladunk az egyre nehezedő
szabályok alkalmazása felé.
Az általános iskola alsó tagozatán elsősorban a játékos cselekvéstanulást helyezzük előtérbe. A
differenciálás elvét alkalmazva juthatunk el oda, hogy minden tanuló a számára megszerezhető
tudás legmagasabb szintjére jusson. Fontos, hogy a gyerekeket a követelmények erőkifejtésre
késztessék, de ez ne vezessen kudarchoz, ne váljon kilátástalanná, és ne okozzon hátrányos
megkülönböztetést. Ugyanakkor a tanulókat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy toleránssá váljanak
a társaik gyengébb teljesítménye, esetleg testi és más fogyatékossága iránt.
Az alsó tagozatos testnevelés célja ‒ a prevenciót maximálisan figyelembe véve ‒ a tanulók
mozgásműveltségének, mozgáskészségeinek, motoros képességeinek olyan szintre fejlesztése,
hogy alkalmassá váljanak a sikeres mozgásos cselekvéstanulásra és testedzésre. Célként szolgál
továbbá a diákok önismeretének fejlesztése, énképének, érzelmi-akarati készségeinek formálása,
a szabálykövető magatartásminták kialakítása. A testnevelés a motoros képességek fejlesztésével
hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek az életkoruknak és testi adottságaiknak megfelelő erővel,
gyorsasággal és állóképességgel rendelkezzenek. Ugyanakkor korosztályuknak megfelelően
fejlődik izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódó és egyensúlyozó
képességük. A mozgástanulás során elsajátítják a különböző futások, ugrások és dobások
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alaptechnikáit. Megtanulnak egyszerű támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatokat. A
lehetőségek függvényében elsajátítanak legalább egy úszásnemet.
A küzdősportoknak kiemelt szerepük van a gyermek személyiségfejlesztésében. Az ember
természetes küzdőmozgásain, húzáson, toláson, kiemelésen alapuló játékok és küzdőfeladatok
során a gyermek megtanulja felbecsülni saját és társai erejét, változatos helyzetekhez
alkalmazkodik, koncentrációja, tűrőképessége növekszik, miközben a győzelem és kudarc
megélésével azonnal értékelheti saját teljesítményét.
A lelkierő, a kitartás, a küzdőképesség, a bátorság, a becsület, a fair play, az önuralom, a
tisztelet, a társak iránt tanúsított tolerancia mind fejlesztés alatt állnak az egyszerű, játékos
feladatmegoldások során.
A tanulók mozgástanulásának személyiség-összetevőiben – az értelmi bevéséssel szemben – a
mechanikus másolás dominanciája jellemző. Memóriájukban a szavak jelentésében rejlő
információ helyett a tárgyakra emlékezés a meghatározó, míg a tananyag ok-okozati
viszonyaiban a jelenségszintű megértés felülírja a logikai értelmezés alternatíváját. Figyelmük,
koncentrálóképességük szétszórt, rövid ideig tart, így kiemelt szempont a változatos
óraszervezési eljárások alkalmazása, melyben hangsúlyos szerepet kapnak adirekt módszertani
eljárások.
A testnevelés fő célja mellett részcél az 1–4. évfolyam körében megjelenő mozgásszervi
elváltozásokkal rendelkező, belgyógyászati betegségekben szenvedő gyermekek testedzésének,
mozgásműveltségük kialakításának biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség
helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és rendszeres végzése, a preventív szemlélet
alkalmazása.
A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő
(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel
kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a
különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is
hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola
kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos
cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros
tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és
tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.
A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a
kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik,
amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti
a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és
karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak
játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak a
jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A
szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás
átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses
tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív
komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros
tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat
teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell
kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás
egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali
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játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos
változatai).
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas
kapcsolati kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a
szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A
fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy
tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a
csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők
(a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget
formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.).
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló
kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és
edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai
aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként
kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a
magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét.
Az iskolai testnevelésóra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében – amelyen
egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen, illetve tartósan csökkent teljesítőképességű
tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni
sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési
feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör.
A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára
épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való
megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós
gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök
elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden
témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan
megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra vonatkozik,
mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret
meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege.
A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a
természetes mozgáskészségek és a sportági jellegű előkészítő mozgásformák kivitelezésének
színvonala, valamint a motoros képességek területén a tanuló önmagához mért fejlődése. Az alsó
tagozatos diákok életkori sajátosságához igazított pedagógiai eljárások egyik legfontosabb eleme
a pozitív tanulási légkört kialakító fejlesztő-formáló értékelés. A pszichomotoros teljesítmény az
érzelmi-akarati tényezőkkel koherens egységet alkotva képezi a minősítés alapját.
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1–2. évfolyam
Ahogy az első önálló lépések, úgy az 1–2. évfolyamon megélt testnevelésórák is meghatározóak
a gyermek életében. Életkori sajátosság az ismeretszerzés, az alkotás, az önkifejezés és nem
utolsósorban az örömérzet mozgáson keresztüli kifejeződése, megvalósulása. A tanulók már az
első tanórákon megismerik a testkultúra alapjait: az öltözői és teremrend, a tiszta és megfelelő
sportfelszerelés nélkülözhetetlenségét, az alapvető higiéniai követelményeket. Ezek az ismeretek
ebben a szakaszban válnak a gyermek szokásrendjévé, mellyel a kulturális tudatosság
kompetenciái kialakulnak. Az óra szervezési kereteit adják az egyszerű rendgyakorlatok,
melyeken keresztül a tanulók megismerik és megtapasztalják a közösségben történő
alkalmazkodás, a tolerancia és önfegyelem szociokulturális jelentőségét, ezzel megalapozva a
következő iskolai szakaszok társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái eredményes
kialakításának lehetőségét.
A testnevelés kerettanterv a korosztály számára a mozgásműveltség területén kiemelten
fontosnak tartja az alapvető helyváltoztató mozgások (járások, futások, szökdelések, ugrások,
kúszások, mászások), a manipulatív tevékenységformák (dobások, ütések, labdás gyakorlatok)
sokféle formában és eszközzel történő fejlesztését. A kivitelezést az egyszerűség és könnyű
megvalósíthatóság jellemzi. A gyakorlás során a versengéssel és egyéni megmérettetéssel
szemben elsősorban a játékosság kerül előtérbe. Hangsúlyosak az alkalmanként változó,
véletlenszerűen kialakított csapatban történő játékos mozgásformák, ahol a különböző egyéni
képességek kiegészítik egymást, így jelentősen csökken a kudarcélmény lehetősége. Ennek
megvalósításában kiemelt szerep jut a Kölyök Atlétikai Program eszközrendszerének és
módszertanának.
Az egyszerű gimnasztika és torna jellegű gyakorlatok nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő
testsémák, a téri tájékozódó képesség, a ritmusérzék és egyensúlyozó képesség alapjainak
kialakítása. Ezek a képességek nemcsak a közvetlen mozgástanulás és -fejlesztés kellékei, hanem
közvetett idegrendszeri hatásukon keresztül a kognitív területek fejlesztését is szolgálják.
A játékos formában végrehajtott küzdőgyakorlatok komplex kondicionális és koordinációs
fejlesztő hatása megmutatkozik a kitartás, a fizikai erő fejlődésén túl az ügyesség, a kognitív
koordinációs képességek, a leleményesség,a helyzetfelismerő és -megoldó képesség terén.
Kiemelten fejlődik továbbá a tanulók szociális érzéke, kifejeződik az egymás iránti tolerancia,
hiszen a tevékenység közben folyamatosan változó helyzetekhez kell alkalmazkodni úgy, hogy
nem határozható meg előre a küzdelem kimenetele. A pillanatnyi erőviszonyok nem feltétlenül
döntenek a győztes javára, hiszen az ügyesség, leleményesség, kitartás és önuralom szintén nagy
szerepet játszanak a játék kimenetelében. A tanulók változatos érintő játékokon keresztül
ismerkednek meg a test-test elleni küzdelem alapjaival, a fizikai kontaktussal, melynek célja a
fizikai kontaktus megszokása és természetessé válása.
Ezen szenzitív időszak mozgásformája az úszás – mint az egész életen át preventív, rekreációs,
kondicionális jelleggel is alkalmazható tevékenység. Ekkor kezdődik a vízhez szoktatás,
melynek keretében az esetleges gátlások türelmes és játékos formában oldhatók.
A testnevelési és népi játékok előtérbe helyezése teszi lehetővé, hogy később elsajátíthatók
legyenek a labdajátékok és csapatsportok szabályrendszerei, jellegzetességei, technikai, taktikai
alapjai. Az egyszerű játékokon keresztül kifejezésre kerülnek a személyes karakterek,
jellemvonások, ezzel nagyban elősegítve a tanulók megismerését.
A korosztálynál feltétlenül figyelembe kell venni a koncentrációs képesség időbeli
korlátozottságát. Az egyes tantervi követelmények kevésbé lehetnek egy-egy tanóra önálló
fejezetei, inkább az egész tanéven át, többször, kisebb tételben ismétlődő elemek. Azt is szem
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előtt kell tartani, hogy az ismeretszerzés elsődlegesen vizuális jellegű és utánzáson alapul, ezáltal
fokozott jelentősége van a bemutatásnak, a bemutattatásnak.
A gyógytestnevelés testgyakorlataiban – a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett –
hangsúlyosan jelenik meg a játékos mozgásformák, az utánzó kúszások és mászások, a
testnevelési és népi játékok adaptív alkalmazása.
A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS
− a tanult mozgásformákat összefüggő cselekvéssorokban, jól koordináltan kivitelezi;
− a tanult mozgásforma könnyed és pontos kivitelezésének elsajátításáig fenntartja érzelmiakarati erőfeszítéseit;
− sporttevékenysége során a szabályok betartására törekszik.
MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS
− megfelelő motoros képességszinttel rendelkezik az alapvető mozgásformák viszonylag
önálló és tudatos végrehajtásához;
− olyan szintű relatív erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi összefüggő cselekvéssorok
kidolgozását, az elemek közötti összhang megteremtését.
MOZGÁSKÉSZSÉG-KIALAKÍTÁS – MOZGÁSTANULÁS
− az alapvető mozgásformákat külsőleg meghatározott ritmushoz, a társak mozgásához
igazított sebességgel és dinamikával képes végrehajtani;
− az egyszerűbb mozgásformákat jól koordináltan hajtja végre, a hasonló mozgások
szimultán és egymást követő végrehajtásában megfelelő szintű tagoltságot mutat.
VERSENGÉSEK, VERSENYEK
− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel
szemben;
− a versengések és a versenyek tudatos szereplője, a közösséget pozitívan alakító résztvevő;
− felismeri a sportszerű és sportszerűtlen magatartásformákat, betartja a sportszerű
magatartás alapvető szabályait.
PREVENCIÓ, ÉLETVITEL
− felismeri a különböző veszély- és baleseti forrásokat, elkerülésükhöz tanári segítséget
kér;
− ismeri a keringési, légzési és mozgatórendszerét fejlesztő alapvető mozgásformákat;
− tanári irányítással, ellenőrzött formában végzi a testnevelés – számára nem ellenjavallt –
mozgásanyagát;
− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten rendszeresen végez
testmozgást.
EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
− az öltözködés és a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait;
− megismeri az életkorának megfelelő sporttáplálkozás alapelveit, képes különbséget tenni
egészséges és egészségtelen tápanyagforrások között.

Az 1–2. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra
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A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
Kúszások és mászások
Járások, futások
Szökdelések, ugrások
Dobások, ütések
Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok
Labdás gyakorlatok
Testnevelési és népi játékok
Küzdőfeladatok és -játékok
Foglalkozások alternatív környezetben
Úszás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
10-10
10-10
18-18
10-10
10-10
10-10
10-10
36-36
10-10
20-20
36-36
180-180

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a „Gyógytestnevelés”
témakör óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%ában állapíthatják meg, a többi témakör óraszámának terhére. A gyógytestnevelő tanár a
„Gyógytestnevelés” témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének
mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának
figyelembevételével határozza meg.
1
JAVASOLT
Gimnasztika és rendgyakorlatok –
ÓRASZÁM:10 10
prevenció, relaxáció
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.

TÉMAKÖR

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
A
leggyakrabban
alkalmazott statikus és
dinamikus
gimnasztikai elemek
elnevezésének,
végrehajtásának
megismerése
-

2-4 ütemű szabad-,
társas és kézi
szergyakorlatok
bemutatás utáni pontos
és rendszeres
végrehajtása

-

Alakzatok

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
-a funkcionális hely- és helyzetváltoztató
mozgásformáinak kombinációit változó feltételek
között koordináltan hajtja végre;
-tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
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megismerése (oszlop-,
sor-, vonal-, kör- és
szétszórt alakzat) és
alkalmazó gyakorlása
-

Menet- és
futásgyakorlatok
különböző alakzatokba

-

Mozgékonyság,
hajlékonyság
fejlesztése statikus és
dinamikus szabad-,
társas és kézi
szergyakorlatokkal

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ismeri a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásait.

FOGALMAK

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat;
botgyakorlat, babzsákgyakorlat, labdagyakorlat, karikagyakorlat,
ugrókötél-gyakorlat, utasítás, szóban közlés, bemutatás, bemutattatás,
statikus gyakorlatelemek elnevezései

2.
JAVASOLT
ÓRASZÁM:10 10
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.

TÉMAKÖR

Kúszások és mászások

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
 A kúszások, mászások
alapvető
balesetvédelmi
szabályainak megismerése
 Kúszások,
mászások
ellentétes, majd azonos
oldali kar-láb használattal
előre, hátra, oldalra vagy
egyéb
meghatározott
útvonalon,
különböző
támasztávolságokkal
és
mozgássebességgel
(pl.
lassított vagy szaggatott
mozdulatokkal is)

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a
funkcionális
helyés
helyzetváltoztató
mozgásformáinak kombinációit változó feltételek között
koordináltan hajtja végre;
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes
testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

 Utánzó mozgások játékos
formában; utánzó fogók
 Testséma,
térbeli
tájékozódó képesség és
szem-kéz-láb koordináció
fejlesztése
 Izomerő
és
mozgáskoordináció
fejlesztése
 Kúszó
és
mászó
csapatjátékok
 Sor- és váltóversenyek
alkalmazása utánzó kúszó
és mászó feladatokkal
játékos formában
 Vízszintes
felületeken,
ferde vagy függőleges
tornaszereken
való
mászások,
átmászások
különböző irányokban
 Törzsizom-erősítés
az
utánzó mozgások játékos
felhasználásával
 Egyszerű akadálypályák
feladatainak teljesítése

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− mozgásműveltsége szintjénél fogva pontosan hajtja végre a keresztező mozgásokat

FOGALMAK

utánzó gyakorlatok, kúszások-mászások kifejezései (pl.: medvejárás,
rákjárás,pókjárás, fókakúszás, katonakúszás), irányváltoztatás, sorverseny,
váltóverseny

3.
JAVASOLT
ÓRASZÁM:1818
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.

TÉMAKÖR

Járások, futások
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− Járások egyenes vonalon
előre,
hátra,
oldalra,
különböző alakzatokban
(pl.
cikcakk
alakban,
körben) és fordulatokkal
(negyed-,
fél-,
egészfordulat), egyenletes
vagy
váltakozó
lépéshosszal,
ritmussal,
nyújtott
és
hajlított
könyökkel,
különböző
szimmetrikus
kartartásokkal
− Járások mély és magas
súlyponti
helyzetekben
(törpejárás,
óriásjárás),
valamint egyéb utánzó
formákban (pl. tyúklépés,
lopakodó
járás,
pingvinjárás)
− Járások sarkon, talp élén,
lábujjhegyen, előre-hátraoldalra
− A Kölyökatlétika futásokat
előkészítő és rávezető
gyakorlatai, versenyformái
− Saroklendítés, térdemelés
futás közben karlendítés
nélkül és karlendítéssel,
szimmetrikus
kartartásokkal
− Sor- és váltóversenyek
párban
és
csapatban,
szemből és hátulról történő
váltással
− Futások
5-6
m-re
elhelyezett 10-20 cm-es
akadályok felett
− Állórajt
indulások
hangjelre,
különböző
testhelyzetekből
− Futások
különböző

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− futását összerendezettség, lépésszabályozottság,
ritmusosságjellemzi.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

formában
egyenesen,
irányváltásokkal és íven
egyenletes tempóban és
ritmussal
− Folyamatos futások 4-6
percen keresztül

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat;
− a funkcionális hely- és helyzetváltoztató mozgásformáinak kombinációit változó
feltételek között koordináltan hajtja végre.

FOGALMAK

járás, utánzó járás, futás, mozgásirány, állórajt, rajtjel, kartartás, lendítés,
hajlítás, szabály, sebesség, váltás, lépéshossz, perc, távtartás, térdemeléssel
futás, saroklendítéssel futás

4.
JAVASOLT
ÓRASZÁM:1010
A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.

TÉMAKÖR

Szökdelések, ugrások

TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− A
Kölyökatlétika
ugrásokat előkészítő és
rávezető
gyakorlatai,
versenyformái
− Helyben szökdelések páros
zárt lábbal és különböző
terpeszekben
tapsra,
zenére
− Szökdelések két lábon
előre-hátra-oldalra,
ugrások kisebb, 10-20 cmes magasságú felületekre
fel és le
− Sasszé,
oldalazó
és
indiánszökdelés
alaptechnikájának
elsajátítása

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a
funkcionális
helyés
helyzetváltoztató
mozgásformáinak kombinációit változó feltételek
között koordináltan hajtja végre.
−
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

− Ugrások,
szökdelések
páros és egy lábon egyenlő
és
változó
távolságra
elhelyezett célterületekbe,
sportlétrába
− Elugrások
egy
lábról
maximum
5
m
nekifutásból
ülésbe,
guggolásba érkezéssel 3040 cm-es szivacsra
− Elugrások
egy
lábról
maximum
5
m
nekifutásból, guggolásba
érkezéssel homokba
− Páros lábról felugrások
céltárgyak érintésével
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a különböző ugrásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.

FOGALMAK

felugrás, elugrás, indiánszökdelés, sasszé, galopp, oldalazó szökdelés,
méter, elugrási hely, leérkező hely, ritmus

5.

TÉMAKÖR

JAVASOLT
ÓRASZÁM:10 10

Dobások, ütések

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− A
Kölyökatlétika
dobásokat előkészítő és
rávezető
gyakorlatai,
versenyformái
− Könnyű labda fogása két
kézzel,
egyszerű
karmozgások kézben a
labdával,
helyben
és
haladás közben

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a
funkcionális
helyés
helyzetváltoztató
mozgásformáinak kombinációit változó feltételek
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− Labda
feldobása
és
elkapása helyben és járás
közben
− Alsó dobás két kézzel
társhoz
− Labda gurítása társnak
fekvésben, ülésben
− Kétkezes mellső lökés,
hajítás
ülésben,
térdelésben és állásban
társhoz vagy célra
− Könnyű labda gurítása,
terelése
floorball-,
teniszütő, tornabot vagy
egyéb eszköz (pl. kézben
lévő labda) segítségével
társhoz vagy célfelületre
− Labda dobása, gurítása és
elkapása társsal vagy
csoportban, helyben és
mozgás közben

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

között koordináltan hajtja végre.
−

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a különböző dobásmódok alaptechnikáit és előkészítő mozgásformáit a vezető műveletek
ismeretében tudatosan és koordináltan hajtja végre.
−
FOGALMAK

dobás, gurítás, lökés, hajítás, terelés, ütés, célfelület, dobásirány, ütőfogás,
tenyeres oldal, fonák oldal

6.

TÉMAKÖR

Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok

JAVASOLT
ÓRASZÁM:1010

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− A

tér-,

izom-

és A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
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−
−

−

−

−

−
−

−

−

egyensúlyérzék fejlesztése
A
helyes
testtartás
tudatosítása
A ritmus és mozgás
összhangjának
megteremtése
Egyszerű talajgyakorlati
elemek elsajátítása és
esztétikus
bemutatása
(gurulóátfordulás
előre,
hátra,
tarkóállás,
bátorugrás,
mérlegállás,
kézállást
előkészítő
gyakorlatok)
Egyszerű támaszugrások
és rávezető gyakorlataik
elsajátítása, végrehajtása
Akadálypályák leküzdése
magasságokhoz,
mélységekhez
alkalmazkodó
mozgáscselekvésekkel
Függésben alaplendület
Mászókulcsolás
megtanulása,
mászási
kísérletek (rúdon, kötélen)
Statikus
támaszgyakorlatok
gyakorlása mellső, oldalsó
és
hátsó
támaszban
különböző
testrészek
használatával, különböző
kar- és lábtartásokkal
kivitelezett
egyensúlyi
helyzetekben,
valamint
egyéb
utánzó
támaszgyakorlat
végrehajtása
Dinamikus
támaszgyakorlatok
különböző
irányokba
haladással,
felés
lelépéssel,
állandó
támasztávolságokkal,

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a
funkcionális
helyés
helyzetváltoztató
mozgásformáinak kombinációit változó feltételek
között koordináltan hajtja végre.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

egyenletes
sebességgel,
ritmussal,
egyénileg,
párokban vagy csoportban
− Statikus mellső, hátsó és
oldalsó függőállások, majd
függések
különböző
fogásmódokkal, láb- és
kartartásokkal;
utánzó
függőállások
− Dinamikus függőállások,
függések
haladással
oldalra, fel/le, fordulattal,
állandó
fogástávolságokkal,
egyenletes
sebességgel,
ritmussal
− Egyszerű
statikus
és
dinamikus egyensúlyozási
gyakorlatok végrehajtása
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tanári segítséggel megvalósít a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatokat;
− a támasz- és függésgyakorlatok végrehajtásában a testtömegéhez igazodó erő- és
egyensúlyozási képességgel rendelkezik.

FOGALMAK

egyensúly, támasz, függés, függőállás, gurulás, gurulóátfordulás,
mérlegállás, tarkóállás, „csikórugdalózás”, mászás, mászókulcsolás,
vándormászás, bátorugrás, pókjárás, rákjárás, fókajárás, medvejárás,
sántaróka-járás, nyúlugrás, térdelés, felguggolás, alaplendület, madárfogás

7.

TÉMAKÖR

JAVASOLT
ÓRASZÁM:1010

Labdás gyakorlatok

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

− A labdás tevékenységek A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
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−

−

−

−

−

−

−

balesetmegelőzési
szabályainak tudatosítása
Kézzel és lábbal, helyben
és
haladással
történő
labdavezetési
módok
alaptechnikáinak
elsajátítása
A különböző méretű és
tömegű
labdákkal
labdavezetési,
gurítási,
dobási, rúgási és elkapási
feladatok
a
távolság
variálásával,
helyben,
önállóan, majd társak
bevonásával
különböző
testhelyzetekben
és
különböző
irányokba
történő mozgással
Labdagörgetések
gyakorlása kézzel, lábbal,
egyenes vonalon előre,
oldalra, hátra, körbe vagy
változó irányokba
Magasan
(fej
fölött)
érkező labda két-, majd
egykezes talajra pattintott
átvétele
(Manó
röpi
alapok)
Ismerkedés
a
kézzel
(kosárérintés,
alkarérintés),
lábbal
(dekázás) és fejjel történő
pattintó
érintések
alaptechnikájával,
az
érintőfelületek tudatosítása
könnyített szerekkel (pl.
lufival)
A
labdaérzék-fejlesztő,
pontosságot,
a
hibaszázalék csökkenését
előtérbe helyező páros,
csoportos versengések
A labdás alaptechnikák
vezető
műveleteinek

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes
jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos
alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési
készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat
sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat
betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges
versenyszellem megőrzésére.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

tudatosítása.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű taktikai helyzetekre épülő folyamatos,
célszerű játéktevékenységet.

FOGALMAK

mellső átadás, felső átadás, alsó átadás, egy- és kétkezes átadás,
labdavezetés, labdaelkapás, labdakezelés, labdaív, pattintó érintés, gurítás,
bekísérés, görgetés

8.
JAVASOLT
ÓRASZÁM:3636

TÉMAKÖR

Testnevelési és népi játékok

*Heti
rendszerességgel,
egész tanévben,
lehetőleg három
egymást követő
évfolyamon. A
megfelelő óraszám
eléréséhez az alsó
tagozaton lehetséges a
tananyag
átcsoportosítása.
Ebben az esetben a
testnevelési népi
játékok szempontjából
egységesen kell
kezelni az alsó tagozat
óraszámait.

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám heti egy tanítási órára
vonatkozik.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− A különböző testnevelési
játékok balesetmegelőzési
szabályainak tudatosítása
− Egyszerű
fogóés
futójátékok által a teljes
játékteret
felölelő
mozgásútvonalak
kialakítása, a játéktér
határainak érzékelése
− Az elsősorban statikus

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− a testnevelési és népi játékokban tudatosan,
célszerűen alkalmazza az alapvető mozgásformákat;
− játék közben az egyszerű alaptaktikai elemek tudatos
alkalmazására törekszik, játék- és együttműködési
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−

−

−

−

−

akadályokat
felhasználó
fogó- és futójátékokban az
irányváltoztatások, mély
súlyponti
helyzetben
történő
elindulásokmegállások,
cselezések
ütközés
nélküli
megvalósítása
A
sportjátékokat
előkészítő
testnevelési
játékokban a támadó és
védő szerepekhez tartozó
ismeretek
elsajátítása,
feladatainak gyakorlása
A népi játékokon keresztül
a
közösségi
élmény
megtapasztalása, a nemi
szerepek gyakorlása
A végtagok helyzetének,
az
izmok
feszültségi
állapotának, valamint az
egész test érzékelését, az
egyensúlyozó képességet
fejlesztő
szoborjátékok,
utánzó játékok, egyéb népi
játékok,
valamint
változatos akadálypályák
teljesítését igénylő páros
és
csoportos
játékok
gyakorlása
Statikus
célfelületek
eltalálására törekvő –
különböző dobásformákra,
rúgásokra, ütésekre épülő,
változatos
tömegű
és
méretű
eszközöket
felhasználó – célzó játékok
rendszeres alkalmazása
A kooperativitás, a közös
célirányos együttműködés
erősítése
páros
és
csoportos játékok (pl.
váltó- és sorversenyek)
által

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

készsége megmutatkozik;
− célszerűen alkalmaz sportági jellegű mozgásformákat
sportjáték-előkészítő kisjátékokban;
− labdás ügyességi szintje lehetővé teszi az egyszerű
taktikai helyzetekre épülő folyamatos, célszerű
játéktevékenységet.
−
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− A labdával és egyéb
eszközökkel
történő
manipulatív
mozgásformák
játékos
formájú
gyakoroltatása
egyénileg,
párban
és
csoportokban, törekedve a
mozgásvégrehajtás
hibaszázalékának
csökkentésére időkényszer
nélkül
− A
tartóés
mozgatórendszer
izomzatának
erősítése,
kúszásokat, mászásokat,
statikus
helyzeteket
tartalmazó
váltóés
sorversenyekkel, futó- és
fogójátékokkal
Néptánc – szabadon
választható
− A tánc verbális és nem
verbális
(gesztus)
rendszerének elsajátítása,
valamint
a
csoport
tagjaival való érintkezés
szabályainak gyakorlása
− Az alakzatváltással, illetve
párban megvalósuló népi
játékokkal
a
test
oldaliságára, valamint az
alaklátásra
vonatkozó
ismeretek tudatosítása, a
téri tájékozódó képesség
fejlesztése
− Az
énekléssel
kísért
játékok gyakorlása által a
ritmustartás
és
ritmusérzékelés
képességének fejlesztése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a megtanultak birtokában örömmel, a csapat teljes jogú tagjaként vesz részt a játékokban;
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
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− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.

FOGALMAK

szabályjátékok, népi és körjátékok, utánzó játékok, fogójátékok statikus és
dinamikus akadályokkal, ugróiskola, sorverseny, váltóverseny.

9.

TÉMAKÖR

Küzdőfeladatok és -játékok

JAVASOLT
ÓRASZÁM:1010

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− Ismerkedés a bőrérintés és
testközelség elfogadását, a
társakkal
szembeni
bizalom
kialakítását
elősegítő páros, csoportos
és csapat jellegű játékos,
valamint
kooperatív
jellegű képességfejlesztő
feladatokkal
− Az állásban és egyéb
kiinduló
helyzetekben
végrehajtható,
a
reakcióidőt, a gyorsaságot,
az egyensúlyérzéket, az
erőt fejlesztő, társérintés
nélküli páros, csoportos és
csapat jellegű eszközös
küzdőjátékok,
játékos
feladatmegoldások
szabálykövető
végrehajtása
− A
küzdőjátékokban
jellemző támadó és védő
szerepek
gyakorlását
elősegítő, a gyorsaságot,
az egyszerű reagálási
képességet,
az
egyensúlyérzéket fejlesztő
páros, csoportos és csapat

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat
betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges
versenyszellem megőrzésére.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

jellegű feladatmegoldások
alkalmazása
társérintés
bekapcsolásával
Küzdelemre képessé tevő
egyszerű
technikák
koordinációs
fejlődésmenetének
megfelelő végrehajtása
A saját és az ellenfél
erejének
felbecsülése
egyszerű
páros
és
csoportos küzdőfeladatok
során
A
küzdőjátékok
balesetmegelőzési
szabályainak, a sportszerű
küzdés
szemléletének
megismerése
A fizikai kontaktussal, a
társ
erőkifejtésének
érzékelésével,
annak
legyőzési
szándékával
kapcsolatos
egyszerű
húzásokra, tolásokra épülő
páros
küzdőjátékok
különböző
kiinduló
helyzetekből,
a
test
különböző
részeivel,
eszközökkel vagy anélkül

−
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− játéktevékenysége közben a tanult szabályokat betartja;
− a szabályjátékok közben törekszik az egészséges versenyszellem megőrzésére.
FOGALMAK

húzások, tolások, önkontroll, sportszerű küzdelem, esések, lábérintések,
kézérintések, asszertivitás, közvetlen kontakt, pillanatnyi kontakt

10.

TÉMAKÖR

Foglalkozások alternatív környezetben

JAVASOLT
ÓRASZÁM:2020

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám nem egymást követő tanítási
órákra vonatkozik, hanem a rendelkezésre álló minimum időre. Megvalósítása akkor a
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leghatékonyabb, ha a tanítási órák majdnem mindegyikén előtérbe kerül; az órák tervezésekor
figyelembe kell venni az ehhez szükséges időt.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK

− A szabadtéri foglalkozások A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
balesetés nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
természetvédelmi
életkorának megfelelően:
szabályainak megismerése
− A szabadtéri foglalkozások A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
öltözködési szabályainak nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és
megismerése
alternatív környezetben történő alkalmazására,
− A szabadban, illetve a
végrehajtására.
természetben
való
közlekedés szabályainak
elsajátítása
− Szabadtéri népi játékok
elsajátítása (fogójátékok,
ugróiskolák)
− Szabadtéri
testnevelési
játékok elsajátítása
− Gördülő mozgásformák és
téli
játékok
(roller,
kerékpár;
hógolyózás,
szánkó) megismerése
− Szabadtéri akadálypályák
leküzdése
− Természetben
űzhető
sportágak
megismerése
(túrázás,
síelés,
korcsolyázás)
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− ellenőrzött tevékenység keretében mozog a szabad levegőn, egyúttal tudatosan felkészül
az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.

FOGALMAK

időjárás, öltözködés, szabadtéri foglalkozások, téli játékok, nyári játékok,
síelés, korcsolyázás, túrázás, tájékozódás, közlekedési szabályok,
természetvédelem
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11.
JAVASOLT
ÓRASZÁM:3636

TÉMAKÖR

Úszás Az úszásoktatás helyi döntésen
alapuló választás(Amennyiben adottak a
feltételek.)

*Heti
rendszerességgel,
egész tanévben,
lehetőleg két egymást
követő évfolyamon. A
megfelelő óraszám
eléréséhez az alsó
tagozaton lehetséges a
tananyag
átcsoportosítása.
Ebben az esetben az
úszás szempontjából
egységesen kell
kezelni az alsó tagozat
óraszámait.

A témakör sajátossága a készségfejlesztés. A javasolt óraszám heti egy órára vonatkozik.
TANULÁSI EREDMÉNYEK

FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÉS ISMERETEK
− Az öltözői rend és az
uszodai
magatartás
kialakítása
− A
helyes
higiéniai,
öltözködési
szokások
kialakítása
− A kitartás, önfegyelem és
küzdőképesség fejlesztése
− Az
állóképesség,
a
monotóniatűrés fejlesztése
− Az önbizalom és a mások
iránti bizalom kialakítása,
növelése
− A víz tulajdonságainak
megismerése, valamint a
vízmélységgel kapcsolatos
életvédelmi
tudnivalók
elsajátítása
− A vízben végzett játékok,
mozgások megszerettetése
− A szárazföldön végzett
rávezető és célgyakorlatok
elsajátítása
és
helyes

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére, adottságaihoz mérten,
életkorának megfelelően:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.
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végrehajtása
− Vízhez
szoktató
gyakorlatok elsajátítása,
gyakorlása
− Vízhez
szoktatás
időszakában sikerélmény
biztosítása
− Lebegések,
merülések
végrehajtása segítséggel és
segítség nélkül
− Siklások
elsajátítása
hason, háton, deszkával és
deszka nélkül / eszközzel
és eszköz nélkül
− Egyszerű
vízbeugrások
(talpas ugrás) karikákba,
lebegő tárgyak felett,
segítséggel és segítség
nélkül
− Egy választott úszásnem
megtanulása és folyamatos
gyakorlása
− A választott úszásnem
lábtempójának gyakorlása
deszkával és deszka nélkül
/ eszközzel és eszköz
nélkül
− A választott úszásnem
kartempójának gyakorlása
− A választott úszásnem karés
lábtempójának,
ritmusának
összehangolása,
gyakorlása
− Vízben végezhető játékok
tanulása és végzése
− Segédeszközök
felhasználásával a tanulási
folyamat hatékonyságának
növelése
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− megfelelő általános állóképesség-fejlődést mutat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával úszik;

FOGALMAK

csúszásveszély, lebegés, merülés, siklás, mélyvíz, levegővétel, vízbe fújás,
talpas ugrás, kartempó, lábtempó, hátúszás, gyorsúszás, mellúszás,
segítségnyújtás, úszódeszka, súlypontemelő bója, polifoam rúd.

Testnevelés
Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett sokoldalú
pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális képességösszetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók életkori
sajátosságainak figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó mozgástartalmakon
keresztül – a tanulási, nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a Nat
kompetenciarendszerében realizálja az Európai Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. Kiemelt
terület a személyes és társas kompetencia-összetevők rendszerében a szomatikus egészség, a
szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok minősége.
A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és taktikák
rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a széles
spektrumú koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális
képességek differenciált fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos
gyakorláson keresztül történik, majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori
sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos szerepet
kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a
mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre
összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.
A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A tanulók tovább
bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen
mozgástapasztalattal szoros kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul
bennük a különböző mozgásformák egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű
anatómiai, edzéselméleti törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a
baleset-megelőzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi
higiéniai tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel
párhuzamosan a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat (pl.
relaxációs módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási
környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez
kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, az élményalapú tananyagfeldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó összetételű, képességű
heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz való
alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába
foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra
nevelés célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés
asszertív eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai
küzdősportokra jellemző technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő
kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, mások
tanári irányítás mellett, a legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a balesetveszély
minimálisra csökkentése mellett.
A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók kommunikációs
kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű gyakorlásban kihat a diákok
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közötti kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a mozgással, sportolással kapcsolatban
jelentős attitűdformáló erőt jelentenek.
A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak szerepet az
induktív jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a problémamegoldó képességeket
fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – folyamatosan fejleszti az önismeretet,
az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen alkalmazott eszköze – a pedagógus általi
előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- és társértékelés. Ezek a folyamatok a 7–8.
évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- és képességszintű erősségeinek, illetve
hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek tanári segítséggel tudatosan fejleszthetők.
A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a
tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás
is hangsúlyos szerepet kap.
Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés kialakításának
hatékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is jelentősen
támogatják. Ezzel a tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére gyakorolhatunk
pozitív hatást. Az egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó eszközrendszerével tudatosítjuk a
szabad levegőn, a természetes környezetben folytatott rendszeres testedzés testi és lelki jóllétet
erősítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol a tanulók környezettudatos
szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható jelen és jövő iránti
elkötelezettséghez mint nevelési célhoz.
A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon
fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő
(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel
kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a
különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is
hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola
kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos
cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros
tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és
tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.
A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság
elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a
kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik,
amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti
a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és
karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak
játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak a
jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A
szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás
átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá.
A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos,
hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanításitanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés
és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A
digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a
teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás
digitális eszközökkel történő megvalósítása.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses
tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív
komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros
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tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat
teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell
kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás
egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali
játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos
változatai).
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas
kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus
egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés
kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és
tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos
szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a
közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton
belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.).
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az iskola a
kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok
megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló
értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló
ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási
tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és
produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy
bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén,
és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló
megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket.
Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés a
tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását fejlesztve
teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevékenység
hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet,
lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelésben és a
sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a monotóniatűrést és az
innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges kezdeményezőkészség
alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, döntési helyzeteket biztosító
sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is hasonló módon cselekedjen. A
testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén keresztül, rekreatív hatásával –
elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és regenerálódást.
Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - amelyen
egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent teljesítőképességű
tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni
sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési
feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör.
A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok túlsúlyára
épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves részként való
megjelenését a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg a korrekciós
gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló témakörök
elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy minden
témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az önállóan
megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra vonatkozik,
mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret
meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege.
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Az 5-8. évfolyamon a gyógytestnevelés területén elvárás az egyéni és differenciált gyakorlatok
tudatos végrehajtása, valamint, hogy a tanulók az egészségük fejlesztése érdekében tudatosan
alkalmazzák a szabadidős és sportjátékokat. A gyakorlások során kiemelten jelenik meg a
kontrollált légzés, a pulzusszámlálás és a relaxáció.
A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a
különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló
önmagához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző pontértéktáblázatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes próbákon és
teszteken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati tényezők
figyelembevétele az értékelés, osztályozás során.

5–6. évfolyam
Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző különbségek
még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt ütemű megnyúlási
szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési szakaszban járnak. A
két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú alapokra építkezve,
eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt jellegű
mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, koncentrálóképességük tartós,
ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a pszichomotoros tanulási folyamatokat.
A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a
törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség
kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az
intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten
fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a nyílt
jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is dinamikusan javul.
A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az emberelőnyös és
létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és mélységi mozgások),
először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos szerepet kapnak a
sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati mozgékonyság a
prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az időszakban a dinamikus és
statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a rendszeres gyakoroltatás, ezzel is
elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.
Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a
sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos
mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok
mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai küzdősport, a birkózás,
a judo és a karate mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális
képességfejlesztő hatásai elsősorban az erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében érezhetők,
valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a hasizmok erősítése terén, valamint a gerinc
egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. A karate lazító és nyújtó gyakorlatai
a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag ízületi mozgástartományának növelésével
járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.
Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív
koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó
reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, a
mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági
mozgásanyag tanítása révén.
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A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló
személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az
önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót.
Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a
hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a versengésen
alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs elemekben gazdag, a
társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét prioritásként kezelő
viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. Oktatásmódszertani
szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, bemutattatásán alapuló
képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák jellemzik, de megjelennek már az
indirekt módszertani elemek is.
A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett
‒ elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális
aerob terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező
hatásúak. A testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását
szolgáló szabadidős és sportjátékokkal is.
A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS
− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli,
időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi;
− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati
erőfeszítéseit;
− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez
tevékenységének automatikus részévé válik.
MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS
− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a
cselekvéssorainak elemei között;
− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált,
készségszintű kivitelezésére;
− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes a
változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra;
− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári
irányítással tudatosan alkalmazza.
VERSENGÉSEK, VERSENYEK
− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel
szemben, ezt tőlük is elvárja;
− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító
játékosként viselkedik.
PREVENCIÓ, ÉLETVITEL
− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére;
− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és rendszeresen
fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét;
− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes végrehajtását;
− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten,
rendezetten és rendszeresen végez testmozgást.
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EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS
− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait;
− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres,
testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki.
Az 5–6. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 360 óra (180+180)
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Javasolt óraszám
Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
44
(22+22)
Atlétikai jellegű feladatmegoldások
65
(30+35)
Torna jellegű feladatmegoldások
46
(23+23)
Sportjátékok
75
(35+40)
Testnevelési és népi játékok
38
(18+20)
Önvédelmi és küzdősportok
25
(10+15)
Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
43
(18+25)
Úszás (Csak 5. évfolyamon)
24
Összes óraszám:
360
(180+180)
A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör
óraszámát az adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában
állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát,
illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen résztvevő
tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő
tanár.
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció
JAVASOLT ÓRASZÁM: 44 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének,
technikai végrehajtásának önálló alkalmazása
4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra
törekvő pontos és rendszeres kivitelezése
2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal
Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása
Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban
Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszerés egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal)
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása
segítséggel, azok gyakorlása
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló
gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása
Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása
A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő
végrehajtása
A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt
izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) okokozati tényezők szerinti beazonosítása
Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári
segítséggel) összeállítása, végrehajtása
a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése
A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak megismerése
Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása
Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére
FOGALMAK
589

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás,
szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás,
izomgörcs, izomláz, keringésfokozás
A gyógytestnevelés-órák keretébena gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik,
elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk,
betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá
hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat
a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.
TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások
JAVASOLT ÓRASZÁM:65 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten
használja;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós
futás közben;
− magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés
– számára megfelelő – technikáit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40
m hosszan
Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával
Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással
időre, sprintfutások 30–60 m-en időre
Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben
Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban,
beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, szoknyás
labda, sípoló rakéta)
Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró gerendáról 4–10
lépés nekifutásból
Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, átlépő,
hasmánt technikával
Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése
Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül
Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása
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elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus,
átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya,
dobószektor, hasmánt technika
A gyógytestnevelés-óránatlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók
állóképessége. A differenciált, egyénre (szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és
ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A
dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.
TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások
JAVASOLT ÓRASZÁM:46óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet;
− a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári
irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult
elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások
szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés)
további fejlesztése
A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése
A cselekvési biztonság növelése
Segítségadás tanítása, tanulása
Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására
A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások,
támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása
Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, fellendülések,
billenések, átfordulások végrehajtása
Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések,
ugrások, fordulatok – kivitelezése
Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és különböző
kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, annak
merevítő gerendáján és/vagy gerendán
Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek,
mászóversenyek
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A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése
Talajon:








Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe
Fejállás
Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál és önállóan
Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba
Repülő gurulóátfordulás
Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése
Összefüggő talajgyakorlat összeállítása

Ugrószekrényen:




Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás és guggoló átugrás
Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után gurulóátfordulás előre, leguggolás, valamint
leterpesztés
Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással

Gerendán:




Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás
Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás
Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás

Gyűrűn:





(Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; zsugorlefüggés;
lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő függésbe; homorított
leugrás
Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított
leugrás
(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés
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függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, lebegőfüggés, hátsó
függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés,
billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, huszárugrás, guggoló átugrás
A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével
elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.
TÉMAKÖR: Sportjátékok
JAVASOLT ÓRASZÁM:75 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten
használja;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett
képes a játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
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− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési készséget
mutat;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a
választott sportjátékokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek,
szabályainak elsajátítása
Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett
A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével a
legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés
1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása
Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a
szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás módjainak
gyakorlása
Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos
alkalmazása
A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre
épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, támadóalakzat)
megismerése, gyakorlása
− Kézilabda











A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka,
indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrásokleérkezések elsajátítása
Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben és mozgásból, labdaátvételek különböző
irányokból
Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és összetett labdás koordinációs gyakorlatokban
(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban)
Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban
Kapura dobások helyből, kilépéssel, 3 lépésből, különböző támadó helyekről
Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, a szabaddobás, a
büntetődobás, az ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a
szabályok betartására
A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás területvédekezés) megismerése
A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, félmagasan, laposan és pattanásból érkező
labdák védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal

− Kosárlabda
● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a
védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két
lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb
játékszituációkban
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● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid és hosszú indulás, együtemű
megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből,
sarkazás, labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása
megadott feltételekkel
● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, egykezes felső és alsó, illetve egykezes
tolt átadással helyben, különböző irányokba történő kilépéssel és mozgásból mozgó
társnak (páros és hármas lefutás)
● A helyből történő kosárra dobás, egy-két labdaleütésből, majd folyamatos
labdavezetésből és társtól kapott labdából történő fektetett dobás technikájának ismerete,
gyakorlati elsajátítása
● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával,
indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében
(adogatóval)
● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros
lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas)
● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása
● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel történő
szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására
● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal
− Röplabda
● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés
tudatosítása
● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás jellegzetes mozgásdinamikájának
elsajátítása egyéni és páros gyakorlatokban
● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadás, feladás elsajátításával törekvés a három
érintéssel történő játékra könnyített feltételek mellett
● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban
● Forgásszabály alkalmazása
● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék
érdekében
− Labdarúgás
● A labda nélküli technikai elemek, mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások,
megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások ismerete, alkalmazása a
játék folyamatában
● Labdavezetések és labdaátadások gyakorlása a lábfej különböző részeivel, laposan és
levegőben érkező labdák átvételének alkalmazása talppal, belsővel
● Alakzattartással történő labdás koordinációs passzgyakorlatok
● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, állított labdával, mozgásból, a
futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával
● A labda nélküli támadó szerepek (helyezkedési módok) megismerése 2-0-ás, 3-0-ás
gyakorlási helyzetekben
● A különböző védőszerepek megismerése (passzsávok lezárása, optimális távolságtartás a
támadótól, célfelülethez igazított helyezkedés)
● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás taktikai helyzetben
● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-2 elleni játékszituációk védő és támadó
szerepeinek gyakorlása különböző méretű, elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda
méretének, anyagának változtatásával
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● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban a támadó játékosok együttműködésének, a
védő játékosok helyezkedésének gyakorlása
● Létszámazonos kisjátékok és mérkőzésjátékok változatos szabályokkal
● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása.
Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával
− Floorball
● Labda nélküli technikai elemek, mint az alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás,
indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással elsajátítása
● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok
● Labda terelése egyenes vonalban és irányváltoztatással
● Labdaütések palánkra és társnak
● Lövések és húzások közötti különbség megéreztetése
● Folyamatos labdaátadások társnak
● Kapura lövések helyből, labdavezetésbőlés kapott labdából
● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura lőtt labdák védése nagypályán kézzel,
kispályán állásban ütővel, lábbal, féltérdelő pozícióból ütővel, lábbal
● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a támadójátékosok együttműködése és a védőjátékos
helyezkedésének gyakorlása
FOGALMAK
kétszer indulás, lépéshiba, alsó egyenes nyitás, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda –
forgás, hosszú- és rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, fektetett dobás,
labda fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, alakzattartásos
passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, kényszerítő átadás, területvédekezés,
emberfogás, egykezes tolt átadás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, labdahúzás és lövés, kapuelőtér
A gyógytestnevelés-órák keretébena különböző mozgásszervi elváltozással, illetve
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált
formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú
megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az
élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg.
TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten
használja;
− a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési
készséggel rendelkezik;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett
képes a játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai és
taktikai elemeket;
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− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a
választott sportjátékokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása
A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó,
mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak
kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése
A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat
megvalósító fogójátékok gyakorlása
Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus
akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az elindulásokmegállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása
A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása
egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának
csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával
1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása
Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális
mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű
eszközöket felhasználva, egyéni és csapatjátékokban
Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl.
váltó- és sorversenyek)
Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések alkalmazása
A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos játékok
gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben)
A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések
Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó
szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal
Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő szerepek
gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az emberfogás
alapjai, a célfelület védelme)
A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus
helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal
Néptánc – szabadon választható
A táncos motívumok összefűzése adott ritmusképletek interpretálásával
Mozgásmemória fejlesztése hosszabb motívumsorok betanulásával, végrehajtásával
Dunai táncdialektusból választott csárdás, ugrós és verbunk táncok mozgáselemeinek, kulturális
értékeinek megismerése
FOGALMAK
laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, célfelület
védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel

596

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve
belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi
játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A
megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés
beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség, a testedzéssel
kapcsolatos attitűd pozitív irányú megváltozását.
TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett
képes a játékvezetésre.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és
célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai
elemeket;
− a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi fogásokat,
ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása
Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony
problémamegoldás fejlesztése
A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti
tisztelet és tolerancia megtartása mellett
Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az
egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat jellegű
eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető
végrehajtása
A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az
egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, csoportos és csapat
jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával
A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása
A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával
kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros küzdőjátékok
képességfejlesztő célú alkalmazása
Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező mozgások
gyakorlása
Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés)
Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai
mozzanatainak elméleti tudatosítása
Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből
indítva egyénileg, majd társakkal
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Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba
Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti ismereteinek
elsajátítása
− Birkózás



●
●
●
●

A birkózásban használatos különböző fogásmódok megismerése (kapocsfogás, tenyérbefogás,
csuklófogás, alkarfogás, könyökfogás)
A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő, birkózásra előkészítő speciális
hídgyakorlatok jártasság szintű végrehajtása

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül
○ Hídban forgási kísérletek
○ Hídból kifordulás fejtámaszba
○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével
Birkózó alapállás technikájának elsajátítása
Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, majd húzása egyenes vonalban
(előre-hátra)
Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó fogásban végrehajtott húzások-tolások
alkalmazásával
Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának megismerése,
gyakorlása a páros küzdelmekben
○ Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika
○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással

− Karate
● Alapvető karateállások és testtartások megismerése
● Alapállásból helyváltoztatások előre és hátra rögzített kartartásokkal
● Alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés
helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán)
● Oldalra csapás az ököl alsó részével és csapás az ökölháttal alapütések megismerése
● Az előre rúgás alaptechnikájának végrehajtása
● A tanult ütések, rúgások gyakorlása helyváltoztatás nélkül különböző karateállásokban,
különböző magasságokba
● Alapvető védekező technikák elsajátítása helyben (az arc védése, a test, törzs védése,
kétkezes védés, öv alatti terület védése, védés a tenyér élével)
● A tanult ütések, rúgások gyakorlása különböző magasságokba, helyváltoztatás közben
● A kiinduló helyzetből történő ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése,
gyakorlása
● Kata gyakorlatot előkészítő összefüggő gyakorlatlánc végrehajtása
● Egyszerű kézzel (fejre és testre irányuló egyenes ütés) és lábbal (testre irányuló egyenes
rúgás) történő támadások biztonságos kontrollált végrehajtása és azok védése a megfelelő
biztonságos végrehajtási távolság kialakításával
● A védekezés utáni ellentámadás praktikus és biztonságos végrehajtása mindkét oldalról
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− Dzsúdó
● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó
leszorítás technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások
● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból
● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve
FOGALMAK
lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó
leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, fogásbontás,
egyensúlybontás, társemelés, egyenes ütés, karate védéstechnikák, ellentámadás, küzdőtávolság,
ötlépéses alapküzdelem
A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai
gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és
alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az
állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a
rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását.
TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
JAVASOLT ÓRASZÁM:43óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő
felhasználására, végrehajtására.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, görkorcsolya, túrázás,
tájfutás parkban, streetball, strandkézilabda, lovaglás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga,
kerékpározás)
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, jártasság szintű elsajátítása (síelés, szánkózás,
korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrakenuzás)
A térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések
megismerése, alkalmazása segítséggel
Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek használata
Szabadtéri akadálypályák leküzdése
A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos
gondolkodás kialakítása
FOGALMAK
természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, tájfutás, jégkorong, erdei tornapálya,
térkép, turistajelzések, környezetvédelem
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A gyógytestnevelés-órák keretébena szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi
elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan
testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek.
A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a
rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség
pozitív irányú megváltozását.
TÉMAKÖR:Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.)
JAVASOLT ÓRASZÁM: 24óra
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;
− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;
− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások
automatizálása
A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése
A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés
továbbfejlesztése
A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése
A korábban elsajátított úszásnem(ek) gyakorlása, technikájának javítása (amennyiben a tanuló az
1–4. osztályban tanult úszni)
Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása
Hátúszórajt és a fejesugrás elsajátítása
Merülési versenyek, úszóversenyek
A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése
Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási folyamat
hatékonyságának növelése
Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően
FOGALMAK
úszásnem, hátúszórajt, rajtfejes, taposás, intenzív úszás, állóképesség
A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb
vízben végzett gyakorlatok mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A
különböző úszásnemek alkalmazásával a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul
meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az
állóképesség növelése.
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TÉMAKÖR:Gyógytestnevelés
JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően1
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő
felhasználására, végrehajtására;
− ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn,
egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás
közben;
− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik;
− a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a
választott sportjátékokat;
− egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett
képes a játékvezetésre;
− tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, azok
megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik;
− rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat;
− megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat;
− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és
rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
− tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás
kialakítását elősegítő gyakorlatokat;
− a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat;
− a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is
kezdeményez ilyen tevékenységet.
FEJLESZTÉSI FELADATOK
A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan,
annak szerves részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az
alábbi fejlesztési feladatokat kell megvalósítani:
A helyes légzéstechnika elsajátítása
Egyszerűbb légzőgyakorlatok összeállítása
A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd
anélkül
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, megtartása, tudatosítása
A 4-5 gyakorlatból álló, a biomechanikailag helyes testtartást kialakítását elősegítő gyakorlatsor
önálló összeállítása kis tanári segítséggel
Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, önálló végrehajtása,
alkalmazása
A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az adott
intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi témakör óraszámának terhére.
A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt
vevő tanulók betegségének, elváltozásának figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár.
1
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A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának)
fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, azok
tudatos, pontos végrehajtása
Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés
Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek
megismerése, végrehajtása
Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások
megismertetése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül
FOGALMAK
vázizomzat, izomérzékelés, önállóan végzett otthoni gyakorlatok, kontraindikált gyakorlatok,
légzőizmok
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Petőfi Sándor Tagiskola

Labdajátékok tanterv
1-8. OSZTÁLYIG
(FUTSAL)

I. korcsoport
(ÁLTALÁNOS ISK. 1-2. OSZTÁLY, 7-9 ÉVES)
Időtartam: 2 x 1 óra hetente
1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS:
Dinamikus és általános felkészítés.
Ügyesség fejlesztése (ugrás, pörgés-forgás, dobás, elmozdulás-megindulás, labda –átadás, átvétel).
Fizikális képességek fejlesztése (hajlékonyság, lazaság, rugalmasság, állóképesség, reagálási
sebesség és technikai elemek végrehajtási sebessége).
2./ TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI FELKÉSZÍTÉS:
Technikai elemek betanítása.
A játék fázisainak memorizálása: támadás, védekezés.
Döntési folyamat oktatása.
3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS:
Előtérbe helyezni a szokásokat és az egyén magatartását.
Versenyszellem oktatása: egymás közti mérkőzések, házi bajnokság.
Megtanulni feldolgozni az oktatási folyamatot, a győzelmet és a vereséget.
A helyes öltözködés, a helyes tisztálkodási szokások és viselkedési formák elsajátítása.

PROGRAM:
1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS:
Dinamikus és általános felkészítés.
6-7 éves: egyensúly gyakorlatok.
8 éves: mozgásstabilizációs gyakorlatok (a mozgásban lévő test és labda koordinációja).
9-11 éves korig bezárólag: motorikus érzékszervek koordinációja (szem-kéz, szem-láb, stb.)
Egyéni és csapatjátékok, ellenféllel és ellenfél nélkül.
Előkészítő játékok.
Megkeresni technikailag a kapcsolatot a játék és a teremlabdarúgás-futsal között.

2./ TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI FELKÉSZÍTÉS:
Technikai és taktikai játékok, csapatban és egyénileg, ellenféllel és ellenfél nélkül:
-

átadások-átvételek
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rúgás fajták
labdavezetések
cselezések
szerelések
fejelések
kapus technikák

Átfogó képet kapni a játék lényegéről már a legkisebb korban.
Technikai és taktikai játékok, alá- és fölérendelt helyzetekben.
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II. korcsoport
(ÁLTALÁNOS ISK. 3-4. OSZTÁLY, 10-11 ÉVES)
Időtartam: 2 x 1 óra hetente

1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS
Dinamikus és specifikus felkészítés.
Fizikális képességek tovább fejlesztése.
Fizikális képességek fejlesztése (hajlékonyság, lazaság, rugalmasság, állóképesség, reagálási
sebesség, a technikai elemek végrehajtásának sebessége, hely - és helyzetváltoztatási
sebesség, a gyorsulási erő kifejlesztésének a kezdete).

2./ TAKTIKAI ÉS TECHNIKAI FELKÉSZÍTÉS
A futsal technikai alapjainak kezdete.
A már tanult technikai elemek tovább fejlesztése.
Az érzékszervek és a döntés hozatal tovább fejlesztése.
Az „ego” kihangsúlyozása és a csapat szellem kialakítása. (együttműködés és ellenállás).

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
Elsajátítani és javítani:
-

a játékszabályokhoz,
a csapattársakhoz,
az ellenfelekhez,
az edzőkhöz,
a játékvezetőkhöz,
a változó környezeti tényezőkhöz (terem, csarnok, nézők, szurkolók, tv, stb.)
alkalmazkodást.

A csapaton belüli együttműködés fontosságának kihangsúlyozása (a csapattársakkal való
megfelelő viszony kialakítása).
Önmegbecsülés kialakítása (viselkedésformák).
A figyelem és összpontosítás fejlesztése.

4./ ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS
-

Fizikális: a bemelegítés és a nyújtás fontosságának megértése és gyakorlása.
Technikai és taktikai: a technikai elemeknek a gyakorlatban történő helyes alkalmazása.
A játék részeinek gyakorlati és tudatos ismerete (támadás-védekezés).
Biológiai és élettani: a testápolás különböző lehetőségeinek megismertetése.
Futsal játékszabályainak elsajátítása: a szabályok írott formában (egyszerű szövegezésű,
grafikákkal, rajzokkal ellátott rövid leírás).

PROGRAM:

1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS
Koordináció: fajtánként különböző játékok, amelybe a technikai elemeket beépítjük feladatként.
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A motorikus érzékszervek koordinációjának tovább fejlesztése.
Fizikális erőnlét előkészítése, csak a játék támaszaként. Nem a test átformálása a lényeg!
(használunk különböző játékelemeket, de mindig a labdával együtt).
Nyújtó és lazító gyakorlatok: a bemelegítésnél és a foglalkozások, illetve mérkőzések végén.

2./ FELKÉSZÍTÉS: TAKTIKAILAG ÉS TECHNIKAILAG
2.1./ ÖNÁLLÓ TECHNIKA
A technikai elemek gyakorlása és modell elemzése a gyakorlatban.
Speciális gyakorlatok és játékok:
-

labdavezetések,
átadások – átvételek,
cselezések,
vezetőképesség,
rúgás fajták,
fejelések,
zárások – lefordulások,
szerelések,
kapus technikák.

Játékok létszám hátrányban és létszám fölényben (2-1 / 3-2 / 4-3).

2.2./ TECHNIKÁK – TAKTIKÁK

Különböző játékfogalmak helyes értelmezése (a játék és a gyakorlatok segítségével):
-

fal (átadni és fogadni)
átadási vonal
rúgás kiválasztása
1- a kapus ellen / 1-1+kapus / 2-1+kapus (döntéshozatal fejlesztése).

2.3./ RENDSZER
Ellentámadás (kontratámadás) lehetőségének keresése, mint játékforma (2-2 formáció).
Önálló – egyéni védekezés a csapattársi kapcsolatban.
Presszionálás – letámadás oktatásának kezdete.

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
Elméleti beszélgetések, gyakorlatok a „fair play”-ről és a csapatszellemről.
A negatív viselkedésformák javítása és a pozitívak felerősítése.
Sikeres és pozitív szituációk megteremtése, illetve az elért eredmények álladó díjazása.
Az összehasonlító eredmény nem megengedett, illetve ezek az eredmények nem foglalhatnak el
jobb pozíciót, mint a technikai eredmények értékelése.
Az eredmény ne mámorítson! (ne veszítse el a reményt, ha vesztes, de ha győztes ne érezze
magát felsőbb rendűnek). Elérni, hogy állandón tettre kész legyen és felülmúlja önmagát.
Figyelő képesség fejlesztési játékok.

4./ ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS
Képzési programok (elméleti órák).
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III. korcsoport
(ÁLTALÁNOS ISK. 5-6. OSZTÁLY, 12-13 ÉVES)
Időtartam: 2 x 1 óra hetente
A csoport létszámától függően, amennyiben szükséges a születési év szerint kell szétbontani.
A nevelés a minőség érdekében versenyszerű.

1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS
Fizikális képességek fejlesztése.
Gyorsasági gyakorlatok (gyorsulási hatékonyság) gyorserő,
hajlékonyság, lazaság, rugalmasság, aerob állóképesség.

gyorsasági

állóképesség,

2./ TAKTIKAI ÉS TECHNIKAI FELKÉSZÍTÉS
Minden technikai elem tökéletesítése, kiemelve a labdavezetést és a cselezést.
Támadási taktikák: önállóan és csapatban.
A játékos védekezése, labdával és labda nélkül.
Csapatjáték védekezésben és támadásban.
Egyszerű játéktervek és félig megtervezett játékok.
A kapus helye és jellegzetességei.

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
A figyelő képesség és az összpontosítás fejlesztése.
Kikapcsolódás-regenerálódás fejlesztése (levegővétel-légzéstechnikák).
A pozitív cselekvés erősítése és fejlesztése.
A kisebbségi érzés elviselése (önmagam alábecsülése, szégyen, merevség, bizonytalanság,
stb.).

4./ ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS
-

-

-

Fizikális: A bemelegítés fázisait megismerni és a fáradság jeleinek megismerése,
valamint azoknak kontrolálása. (megtanítani, kontrolálni és lemérni a szívritmust /
pulzust).
Technika-taktika: A különböző játék fajták fogalmainak elsajátítása és alkalmazása,
illetve meg kell tudniuk különböztetni a technikát, a taktikát, a stratégiát, a rendszert és
a vázlat taktikát.
Biológiai - élettani: ismerni és előtérbe helyezni a különböző egészségügyi szokásokat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Higiénia
Alvás
Táplálkozás
Hidratáció
Dohányzás
Dopping
Kábítószer
Futsal és egyesületi szabályok
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9. Tanulás
10. Család – Vallás.
PROGRAM

1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS
Egyesítő edzés a fizikális erőnlét előkészítésére (játékok, lejátszott formák, taktikai és technikai
gyakorlatok).
Véletlenszerű gyakorlatok, kifejleszteni:
- Nyújtás - lazítás (melegítéskor és az edzés befejezésekor) MINDIG!
- Gyorsaság a reakcióknál, a technikai elemeknél és az elmozdulásnál.
- 13 éves kortól: gyorserő és állóképesség.
- Aerob állóképesség (csak kismértékben).

2./ TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI FELKÉSZÍTÉS
2.1./ ÖNÁLLÓ TECHNIKA
A teremfoci technikai elemeinek gyakorlása.

2.2./ TECHNIKA – TAKTIKA
Játék visszafogott eredményekkel és többségben (1x1 / 2x2 / 3x3).
A játék fogalmainak megismertetése:
-

letámadás (játék, nyomást gyakorolva)
védekezési alapállás, felállások
cselezés
helyváltoztatások - irányváltoztatások
segítségadás / fedezés / elzárás a játékos társnak
a labda gyenge és erős oldala
kitérés
Labdatartás (késleltetés, időhúzás)
„olló” 2. belépéssel
lepattanó, illetve kipattanó labda megfelelő kezelése
folytonos és direkt labda - átadások és –átvételek.
védőfal védelme
védővonal védelme
a játék súlypontjainak áthelyezése.

2.3./ RENDSZER
Önálló védekezés, figyelembe véve a védekező segítség technikáját.
Ellentámadás (kontratámadás) oktatása (2-1 / 3-2, kétértelmű szituációk).
3-1-es rendszer oktatása az első évben, és ezek ismétlődése a második évtől.
A csoport elért szintjétől függően egyszerű támadási stratégiákat oktatni lépésről-lépésre.

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
A figyelem, koncentráció és a kikapcsolódás fejlesztésére különböző játékok, és feladatsorok
végrehajtása.
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Győzelmi szituációk előidézése és pozitív összehasonlító elemzések önmagukkal szemben.
Az elért kis eredmények állandó pozitív értékelése.
A gyerekek között lévő, alá és fölé rendeltség viszonyok állandó cseréje.
A túlzottan kritikus és vágyakozó szülők távoltartása a gyerektől a futsallal kapcsolatban.
VERSENY? Igazodjunk az elért eredményekhez.

4./ ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS
NEVELÉSI PROGRAMOK fejlesztése. (elméleti órák)
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IV. korcsoport
(ÁLTALÁNOS ISK. 7-8. OSZTÁLY, 14-15 ÉVES)
Időtartam: 2 x 1 óra hetente
Versenyeztetés: házon belüli lehetősége, valamint kerületi -, területi – (budapesti), országos
bajnokságokban, illetve hazai és nemzetközi csapatok ellen.
A csoport létszámától függően, a születési év szerint foguk szétbontani, amennyibe ez
szükséges.
A nevelés a minőség érdekében versenyszerű.

1./ FIZIKÁLIS FLEKÉSZÍTÉS
Koordinálni és átalakítani az előző fázisnál bekövetkezett változásokat a gyerek fejlődéséhez
mérten.
A fizikális teljesítő képesség tovább fejlesztése (álló képesség, erő, gyorsaság, hajlékonyság).

2./ TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI FELKÉSZÍTÉS
A technikai és taktikai eszköztár tovább mélyítése.
Önálló és csoportos védekezési és támadási taktikák.
Támadási és védekezési rendszerek.
Előre megtervezett stratégiák.

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
A
A
A
A

serdülőkori fáradékonyság jeleinek észrevétele, figyelemmel kísérése és kezelése.
csalódottság kezelése és tolerálása.
sportban való részvétel megtagadásának a megakadályozása fontos feladat.
kikapcsolódás folyamatának a megismertetése és elsajátítása, célok meghatározása.

4./ ELMÉLETEI FELKÉSZÍTÉS
Fizikum: az alapvető testi adottságok megismerése.
-

Állóképesség
Erő
Gyorsaság
Hajlékonyság, lazaság, rugalmasság
Technikai –Taktikai: Az egyes játékfogalmak megismerése. A taktikus gondolkodás
megismertetése, VIDEO segítségével.
Biológiai és élettani: anatómiai és élettani alapismeretek, illetve az erő élettani hatásai.
Tisztálkodási szokások: a dohányzás és az alkohol káros hatásait ismertetni.
Futsal játékszabályok pontos ismerete, használata mérkőzésen játékvezetőként.

PROGRAM

1./ FIZIKÁLIS FELKÉSZÍTÉS
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Dinamikus koordinációs feladatok, a korosztálynak megfelelően.
A fizikális képességek fejlesztése speciális éves edzésprogramok alapján.
Az aerob állóképesség fejlesztése.
- gyorsaság (kizárva a gyerek ellenállását a gyakorlat végrehajtására)
- gyorsasági és állóképességi erő kifejtése
- hajlékonyság, lazaság, rugalmasság.

2./ TECHNIKAI ÉS TAKTIKAI FELKÉSZÍTÉS
2.1./ TECHNIKA –TAKTIKA
Technikai - taktikai feladatok és játékok alá és fölé rendeltségben, illetve egyenrangú
játékosként.
A valós játék megközelítése (1x1 / 2x2 / 3x3).
A következő játékfogalmak megtanulása:
-

átló
védekező kommunikáció
párhuzamos / párhuzamos folytatás
visszavonulás (saját térfelület védelme)
elzárás (direkt és indirekt módon)
ellenfél átadása - cseréje
elzárások és abból a játék folytatása
elzárások kivédése (kitörés)
kényszerítő - háromszög
az átló védelme
irányítani és passzolni
a párhuzam védelme
felvilágosítás.

2.2./ RENDSZER
Saját és ellenfél térfelületén védekezési formák oktatása, illetve az ellentámadás gyakorlása.
Körforgás használata (3-1 rendszer alapján). Fontos, hogy a gyerekek használják a taktikus
gondolkodást és fegyelmet, illetve a döntéseik következményeivel tisztába legyenek.
Haladó csoportok, 2. évtől: 4-0 rendszer oktatása.

2.3./ STRATÉGIA
Alap és fél kidolgozott stratégiák védekezésnél és támadásnál:
-

középkezdésnél
sarokrúgásnál
oldalberúgásnál
szabadrúgásnál
10 méteres büntetőrúgásnál
Kapuskidobásnál.

3./ PSZIHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉS
Csoportos és egyéni beszélgetések, főleg ha frusztráció vagy vágyakozás észlelhető.
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A tanulási folyamat újra indítása meccsek előtt és vereségek után.
Elméleti és gyakorlati órák fegyelemről és az önlazulásról, cél meghatározása.

4./ ELMÉLETI FELKÉSZÍTÉS
NEVELŐ PROGRAMOK kidolgozása. (elméleti órák)
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Hon- és népismeret
A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző
sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít
azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a
lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő
népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a
közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási
területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékeinek
megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás,
illetve a szociális érzékenység kialakítására.
A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti
őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta
felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi
kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános
emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része.
A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny
hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait,
nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek,
valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is
megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpátmedence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből
felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul!
programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti
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ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését.
Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, erkölcsi és esztétikai neveléséhez, a
természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való
beilleszkedésükhöz.
A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és
népismereti, néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a
néphagyományok élményszerű megismerésére.
A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő
megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos
gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult,
valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi
életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira
Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori
sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására.
Értékelés: A tantárgy tanulási eredményeinek követésére a fejlesztő szöveges értékelés is
alkalmazható a Nat-ban meghatározott szabályok szerint. Fontos szerepet kap az önértékelés, a
társak értékelése, a csoportban történő reflektív értékelés, amelynek alapját képezi többek között
az önálló ismeretelsajátítás keretében végzett gyűjtőmunka, forráselemzés, illetve a kooperatív
tevékenységekben való részvétel is.
Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható
(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek elsajátítását
ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő felmérések, hanem otthoni
kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a tanulási motivációt élénkítő
feladatok.
A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó
stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a
hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek felfedezéséhez.
Az tevékeny tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza céljai
megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források
feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak
megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.
A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan
gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a
kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult viselkedési
mintáit. Az ismeretcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos auditív és
vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. Kommunikációközpontú
helyzetgyakorlatokban, játékhelyzetekben (színjátékszerű népszokások, köszöntők, mondák,
mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja az elsajátított kötött nyelvi formájú
és improvizatív szövegeket.
A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a
könyvtári dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat,
képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos
helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása
érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit
felhasználva mutatja be a választott témát.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret
alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival
együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott
életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló társas
munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat
fogalmaz meg.
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A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét
szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek
hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, alakul
az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás
folyamatában együttműködve gyűjt ismereteket, elemez forrásszövegeket, készít bemutatókat,
megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Tevékenyen részt vesz a köszöntők vagy
színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló
megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének
befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő
együttműködés során alkotója lesz a felfedezett helyi értékeket bemutató leírásoknak, képi
szemléltetéseknek, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a
művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a
szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások,
népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód megtartására.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a
foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az
alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását,
képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos
munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A
tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a
másokkal való együttműködést.
Tantárgyi koncentráció: A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult
magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban
megjelenő népköltészet, népzene, népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes
tudásának figyelembevételével bővíti tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt
ismeretanyag támogatja a meglévő tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.
A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század
fordulójára – jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi
tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási
folyamatnak a helyi értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti
jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét
visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül
nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.
Munkaformák: A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése,
amelyben a tanulók cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes
élményeken keresztül is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A
tanulói munkaformák között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő
együttműködés. A pedagógusnak a tanulási folyamat összehangolása mellett törekednie kell az
önszabályozó tanulás kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet játszik a
személyes érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló
gyűjtőmunkájának és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs
készség fejlesztésének.
Egy-egy témakör teljeskörű megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható
témahetek, tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az
ismeretek többféle kontextusban történő vizsgálatát.
A hon- és népismeret kötelező tantárgy, amely az 5–8. évfolyamok valamelyikén, legalább
egy tanéven keresztül heti egy óra keretében jelenik meg.
A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra + 2 projektnap
Választható témák témahetek, tematikus hetek, projekt napok:
1./ A helyi értékek felfedezése: Szülőföldünk értékei
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2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár
3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások
4./ Hungarikumok
A tanév során legalább egy alkalommal ajánlott ellátogatni a helyi vagy a közelben
elérhető tájházba vagy szabadtéri néprajzi múzeumba, hogy a tanulók hiteles környezetben
találkozzanak a tárgyi kultúrával, és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek
múzeumpedagógiai foglalkozáson.
Témakör neve
Óraszám
Az én világom
6+1
Találkozás a múlttal
20+1
Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
8
Összes óraszám:
34+2 projekt
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5.-8. évfolyam

Tematikai egység
Előzetes tudás

Tanulási
eredmények

Az én világom I.

Órakeret
3 óra

Olvasmányok a családról.
A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a helyi közösséghez való tartozás
érzésének kialakulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismeretekkel
a néhány emberöltővel korábbi időszakról alkotott kép tágítása, ezzel az
időfogalom fejlesztése.
Megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket,
felhasználva a digitálisan elérhető adatbázisokat is.

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-A családtagok, a közösség emberi
-Családfa készítése a rokoni
értékei iránti érzékenység
viszonyok, elnevezések
fejlesztése
alkalmazásával
-Ok-okozat összefüggések
-Családi történetek gyűjtése,
felismertetése
mesélése a nagyszülők, dédszülők -Kommunikációs készség
gyermekkorából. A megismert
fejlesztése
családi történetek megosztása – az -Az önálló ismeretszerzés erősítése
önkéntesség betartásával – az
-Hagyományos szerepek
osztályközösséggel
megismertetése a családban.
-A nemzedékek közötti távolság
-A felmenő családtagok,
csökkentése
rokonsághoz tartozó személyek
-Az önálló ismeretszerzésben való
életének időbeni behatárolása,
jártasság növelése
családi időszalag készítése
-Ismeretek megosztási
készségének fejlesztése
-Véleményalkotás gyakorlatának
erősítése
-Családi történetek, családfa
-Szomszédság, rokonság fogalma,
rokoni viszonyok, elnevezések
A felmenő családtagok,
rokonsághoz tartozó személyek
életének időbeni behatárolása.

Kapcsolódási pontok
Történelem: család és
lakóhely.
Etika: Család, otthon.
Egyén és közösség.
Technika és tervezés:
A családi élet színtere,
a családi otthon;
különböző
lakókörnyezetek
jellemzői.
Rokonsági és
generációs kapcsolatok
a családban.

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya,
Kulcsfogalmak/ dédapa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág:
fogalmak
testvér/báty, öcs, nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy),
házassági rokonság (műrokonság).
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Az én világom II.

Órakeret 3+1
óra

Előzetes tudás

Az én világom I. Családismeret, családtörténet.

Tanulási
eredmények:

A helyi ismeretek tudatosításával a szülőföld szeretetének, a helyi
értékek megbecsülésének erősítése. A helyi társadalom tagoltságáról, a
közösség sokszínűségéről és az ebben rejlő gazdagságról szemléletes kép
kialakítása. Az időbeli tájékozódás fejlesztése a helyi nevezetességek
időbeli elhelyezésével.nyitottá válik a családi és közösségi értékek
befogadására. Megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét,
természeti értékeit, helyi hagyományait. Önálló néprajzi gyűjtés nyomán,
digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja szülőföldje
hagyományos értékeit.

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek

Kapcsolódási pontok

-A település jellegzetes
mesterségei
-Nagyszüleink, dédszüleink és a
régebbi korok világának erkölcsi
-A településre jellemző
normái
mesterségek összegyűjtése,
rendszerezése valamilyen grafikai -A lakóhely épített és természeti
környezetének adottságai,
szervező segítségével
helytörténete, néphagyományai
-A közvetlen környezet
-A helyi hagyományok
értékeinek feltárása páros vagy
megismerése, feldolgozása
csoportmunkában: épített örökség különböző tevékenységekkel.
elemeinek makett formájában
-Az otthon, a lakóhely, a
történő elkészítése, tabló a
szülőföld, a haza
természeti értékekről. Az
megbecsüléséhez vezető egyéni
emlékhelyek gondozása.
és közösségi tevékenységek
elsajátítása (pl. a közvetlen
környezet értékeinek feltárása, az
emlékhelyek gondozása.)
-A lakóhely nevezetes
épületeinek, a régió jeles
szülötteinek történelmi
korszakokhoz kötése.

Történelem: Falvak és
városok.
Szegények és gazdagok
világa.

-A helyi hagyományok
megismerése, feldolgozása
krónikaírással.

Technika és tervezés:
lakókörnyezetek és
életmódbeli jellemzők
(nagyvárosi, városi,
falusi települések,
természeti, épített és
emberi környezet).
Természetismeret:
Személyes tér. A
földrajzi tér: közvetlen
környezet, lakóhely,
környező táj, haza.
Etika: Szegények és
gazdagok.
A vallás szerepe. Vallási
közösségek és vallási
intézmények.

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány,
Kulcsfogalmak/
település, régió.Helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma,
fogalmak
épített környezet, természeti környezet, fenntarthatóság
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Tematikai egység
Előzetes tudás

Tanulási
eredmények:

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Találkozás a múlttal I.
A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek

Órakeret
7 óra

Családtörténet, településtörténet.
Érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet.
Érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek
felhasználásának elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a
mértéktartás alapelvének követése. Megismeri a gazdálkodó életmódra
jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is törekszik ennek
megvalósítására.A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a
természeti tényezők meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való
alkalmazkodás felismertetése. A különböző mesterségek megismerése
során a szakmák megbecsülésének kialakítása.

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek

-Tanulmányi kirándulás néprajzi
tematikájú kiállítás
megtekintésével (például
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi
Múzeum).

-Ok-okozat összefüggések
felismertetése
-Kommunikációs készség
fejlesztése
-Az önálló ismeretszerzés
erősítése
-A szűkebb és tágabb lakóhely
életmódja és a háztípusai történeti -A környezettudatos szemlélet
fejlesztése
változásainak elemzése
-Az életmódot befolyásoló
fényképek, korabeli leírások
természeti tényezők
alapján.
megismerésének bővítése
-A természeti körülmények, a
-A változások felismerésének
rendelkezésre álló építési
erősítése
anyagok és a különböző
-A szerepbe lépés képességének
háztípusok kialakulása közötti
fejlesztése
összefüggések ábrázolása
-Az életmód és a háztípusok
térképen. Egy-egy tájegységhez
történeti változásainak
kapcsolódó háztípus grafikus
megismerése.
ábrázolása.Gyermekmondókák
-A természeti körülmények, a
gyűjtése
rendelkezésre álló építési
anyagok és a különböző
-Digitális archívumok
segítségével régi képek gyűjtése, háztípusok kialakulása közötti
összefüggések felfedezése.
majd életképsorozatok
-A konyhai cserépedények szerep
összeállítása a városi életforma
szerinti rendszerezése; a
jellegzetességeiről a 19-20.
legfontosabb ételek
század fordulóján pl. kávéház,
alapanyagainak, elkészítési
piac, hivatal, színház.
módjának, eszközkészletének
-A kor városi életformáját
megfeleltetése.
bemutató irodalmi szemelvények -A berendezési tárgyak
feldolgozása csoportmunkában
funkcióváltozásainak nyomon
-Egyéni gyűjtőmunkát követően követése példák alapján.
-Az évszázaddal korábbi idők
közös beszélgetés a 19-20.
családon belüli, korosztályok és
századforduló és a 20. század
619

Kapcsolódási pontok
Természetismeret:
Településtípusok (tanya,
falu, város), jellemző
képük, a hozzájuk
kötődő tevékenységek.
Vizuális kultúra:
lakóhelyhez közeli
néprajzi tájegység
építészeti
jellegzetességei,
népművészete.
Technika és tervezés: A
családi gazdálkodás,
takarékosság. Családi
munkamegosztás.
Ételkészítési folyamatok.
Testnevelés:
gyermekjátékok, népi
játékok.
Ének-zene: népi
gyermekdalok, népi
gyermekjátékok.
Történelem: gyermekek
nevelése és oktatása
régen.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
iskolai életéről, felhasználva az
elérhető digitális
tartalmakat(abban az esetben
ajánlott, ha a tantárgy a 8.
évfolyamon kerül
megszervezésre)

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

nemek szerinti
munkamegosztásának
összehasonlítása a mai korral.
-Népi játékok élményszerű
elsajátítása.
-Az oktatás körülményeinek,
módjának időben történt
változásairól ismeretek szerzése
képi és rövid szöveges
ismeretforrások alapján.

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet,
Kulcsfogalmak/ tetőformák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok,
fogalmak
munkamegosztás, belenevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű
játék.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Tematikai egység

Találkozás a múlttal II.
A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel)

Előzetes tudás

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek.

Tanulási
eredmények:

Tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló
együttműködő alkotási folyamatban, digitális források közös
elemzésében. A feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek
meg legjobban személyiségének, többféle intelligenciájának.Megbecsüli
az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek
életmódjának, normarendszerének megismerésére, elfogadására. Okokozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a
különböző tájakon élő emberek eltérő életmódja között.A gazdálkodó élet
főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre álló természeti javak
ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fontosságának belátása. A
közösen végzett munka előnyeinek, közösségerősítő hatásának
felismertetése.

Javasolt tevékenységek

Fejlesztési feladatok és ismeretek

-Az évszázaddal korábbi idők
családon belüli, korosztályok és
nemek szerinti munkamegosztás
összehasonlítása a mai kor
feladataival: heti munkaterv
készítése saját, családon belüli
feladatokkal, a munkaterv egyegy kiválasztott elemének
előadása.

-Az egymásra utaltság, a közösen
végzett munka jelentőségének
megismerése.
-A lakókörnyezet szerepének
megértése.
-Mesterségek megismerése
nyomán a fizikai munka
megbecsülése, értékelése.
-A magyarok és a magyarországi
nemzetiségek házainak külső
-Népi játékok élményszerű
jellegzetességei, táji különbségei.
elsajátítása: sport jellegű,
-A konyha és az ételkészítés
mozgásos játékok, párválasztó
játékok megtanulása és eljátszása. eszközei.
-A szoba berendezése, bútorzata.
-Audiovizuális és írott néprajzi
-A családon belüli
forrásanyagok feldolgozása
munkamegosztás.
grafikai szervezők segítségével.
-Az állattartási módokban a
honfoglalás előtti életmód
-Vásári témanap, tematikus hét
vagy témahét keretében portékák elemeinek, illetve az
életmódváltással bekövetkező
elkészítése, vásári kikiáltók
változások következményeinek
megtanulása, a vásári forgatag
megjelenítése, az alku eljátszása, felismerése képi és szöveges,
illetve egyéb (pl. tárgyi) források
vásári élmények megosztása az
– feldolgozása, rendszerezése
osztályközösségben.
alapján.
-Vásári életképek bemutatása
-A hétköznapi vászonviselet
plakát vagy képregény
elemeinek összehasonlítása a
készítésével
gyerekek ruházatával képek
alapján. A hasonlóságok és a
-Az emberi élet fordulóihoz
különbségek megfogalmazása.
kapcsolódó szokások néhány
-A jellegzetes táji ünnepi
jellegzetességének
621

Órakeret
7 óra

Kapcsolódási pontok
Történelem: Nők és
férfiak életmódja.
Öltözködés, divat.
Technika éstervezés:
anyagok tulajdonságai,
anyagok feldolgozása.
Etika: szokások, normák
szerepe, jelentősége.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
összehasonlítása a mai korral
irodalmi szemelvények alapján
-A szülőföld vagy egy választott
táj jellegzetes népviseletének
megismerése eredeti
ruhadarabok, fotók vagy
múzeumlátogatás segítségével.
-A hétköznapi viselet elemeinek
összehasonlítása a gyerekek
ruházatával képek alapján. A
hasonlóságok és a különbségek
megfogalmazása
-A hagyományos paraszti
táplálkozás jellemzőinek és a
gyerekek étkezési szokásainak
összevetése heti étrend
készítésével.

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

viseletek megismerése során a
magyar népviseletek
sokszínűségének felfedezése. A
közösséghez tartozás külső
kifejezésformájának észrevétele.
-Az önellátó életvitel
meghatározó elemeiben a
természettel kialakított
harmonikus kapcsolata.
-A hagyományos paraszti
táplálkozás jellemzőinek és a
gyerekek étkezési szokásainak
összevetése. A tovább élő
táplálkozási szokások
megfogalmazása, tapasztalatok
megosztása.

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó,
ing, gatya, pendely, szoknya, kötény. Ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend,
Kulcsfogalmak/ nyári étrend, kenyérsütés, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó. Vásár, körjáték,
utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, gyermekfolklór, népi játék,
fogalmak
kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, keresztelő.
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Tematikai egység

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Találkozás a múlttal III.
Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében.
Társas munkák, közösségi alkalmak

Órakeret
6+1 óra

Előzetes tudás

Az alsó tagozaton (ének-zene, magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret órák), valamint a különböző műveltségi területeken
előforduló hon- és népismereti tartalmak.

Tanulási
eredmények:

Megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló,
közösségmegtartó erejére. Szöveges és képi források, digitalizált
archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló előadásokat hoz létre,
csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat.
Meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak
véleményének meghallgatását követően álláspontját felül tudja bírálni,
döntéseit át tudja értékelni. A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet
fordulóihoz kapcsolódó népszokások, valamint a társas munkák
(pl.szüret, kukoricafosztás) és más közösségi alkalmak (pl. vásár, búcsú)
hagyományainak és jelentőségének felismertetése a paraszti élet
rendjében. A hétköznapok és ünnepek váltakozásának, ritmusának
feliemertetése, az ünnepek jelentőségének tudatosítása az egyén és a
közösség életében. Egy-egy ünnepkör, jeles napi köszöntő vagy
színjátékszerű szokásainak, valamint a társas munkákhoz, közösségi
alkalmakhoz kapcsolódó szokások élményszerű, tevékenységközpontú,
hagyományhű elsajátítása, különös tekintettel a helyi hagyományokra; a
lakóhelyhez, a tájhoz való kötődés erősítése.

Javasolt tevékenységek
-A különböző jeles napokhoz,
keresztény ünnepi szokásokhoz
kapcsolódó témanap, tematikus
hét vagy témahét szervezése,
tablókészítéssel, kiválasztott
ünnephez kapcsolód szokások
hagyományhű, dramatikus
megjelenítésével
-Egyéni vagy csoportos
munkában népi naptár készítése
az ünnepekhez, jeles napokhoz,
társas munkákhoz kapcsolódó
szokások rövid képi és szöveges
bemutatásával, felhasználva a
digitális technológia
lehetőségeit.
-Képzelt élménybeszámoló
készítése egy, a szűkebb vagy
tágabb lakóhelyhez kapcsolódó
hagyományos közösségi, ünnepi
alkalomról.

Fejlesztési feladatok és
ismeretek
-A keresztény ünnepek a népi
hagyományokban.
-Őszi jeles napok, ünnepek.
-Karácsonyi ünnepkör,
köszöntők, színjátékszerű
szokások.
-Farsangköszöntők, álarcos
alakoskodások, iskolába toborzó
szokások.
-Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti
ünnepkör szokásai.
-Májusfaállítás, pünkösdi
szokások.
-Szent Iván-napiszokások, nyári
jeles napok.
-A közösségi alkalmak (vásárok,
pásztorünnepek, búcsúk) és
jelentőségük a hagyományos
közösségi életben.
-Keresztelő, népi játékok,
gyereklakodalom.
-Leány-, legényélet
623

Kapcsolódási pontok
Etika: vallási
népszokások.
Dráma és színház:
ismerkedés a
táncillemmel, a naptári
ünnepekhez kapcsolódó
(helyi) népszokásokkal.
Ének-zene: a magyar
népzene régi rétegű és új
stílusú népdalai, a népi
tánczene.
Digitális kultúra:
Részletek népszerű
játékfilmből. (Pl. Jókai
Mór–Várkonyi Zoltán:
Egy magyar nábob –
pünkösdikirályválasztás.)

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
-A naptári szokásokhoz
kapcsolódó szokásokról,
tevékenységről előadás készítése
pl. termés- (pl. Luca
búzaültetés), férj- (pl. András
napi böjtölés), időjárásjóslás (pl.
hagymakalendárium);
-A fonó, a kukoricafosztó vagy
egyéb a társas munka
szokásainak dramatikus
feldolgozása a kapcsolódó
játékok felelevenítésével,
meséléssel, közös énekléssel
-Helyi vőfélyversek gyűjtése,
gyermeklakodalmas

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Tematikai egység

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

jellegzetességei, szokásai.
-A lakodalom, lakodalmi
szokások
-Az ünnepi szokások
jelentőségének, közösséget
megtartó szerepének, az ünnepi
előkészületek fontosságának
felismerése a paraszti élet
rendjében.
-Köszöntők és színjátékszerű
szokások élményszerű,
hagyományhű módon történő
elsajátítása, eljátszása. A szokás
kellékeinek elkészítése.
-A naptári szokásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
végzése: termés- (pl. Luca
búzaültetés), férj- (pl. András
napi böjtölés), időjárásjóslás (pl.
hagymakalendárium); jeles
napok, ünnepi szokások tárgyai
(pl. hímestojás készítése).
-Régi fényképek gyűjtése, rajzok
készítése kalendáriumi
szokásokról, társas munkákról,
közösségi alkalmakról.
-A természetismeret, az időjárási
megfigyelések, a népi időjárás
jóslások szerepének felismerése
a gazdasági évben.
-Az emberi élet fordulóihoz
kapcsolódó szokások
összehasonlítása a mai korral, pl.
olvasmányok, segítségével.
Egy-egy megismert népszokás
tájegységhez, etnikai csoporthoz
történő kötése.

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás,
betlehemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi
vesszőzés, újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők. Iskolába
toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás,
komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás. Nyári
és téli napforduló, társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó,
kukoricafosztó, vásár, pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet,
lakodalom.

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink
624

Órakeret

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és
népismereti, néprajzi jellemzői
A hazánkban élő nemzetiségek és etnikai kisebbség

8 óra

Előzetes tudás

Hon- és népismeret előző témái.

Tanulási
eredmények:

Önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok
tanulmányozása nyomán be tudja mutatni a néprajzi tájak jellemzőit. A
helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire,
épített örökségekre. Nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek
kultúrája iránt. Meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés
kialakulása és a helyi értékek megismerése között. Életkorának
megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és
kultúra eredményeit, a hungarikumokat. Tiszteletben tartja más kultúrák
értékeit.A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak
megismerése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti,
néprajzi jellemzőinek bemutatásával. A saját közösség megismerése által
az identitástudat, a kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti
és a gazdasági tényezők hatásának felismerése a néphagyományok
alakulására, meghatározott táji példákon keresztül.

Javasolt tevékenységek
-A határon túli magyarlakta
területek, illetve a magyar
nyelvterület nagy néprajzi
tájainak azonosítása térképen. A
magyar nyelvterületen élő
néprajzi csoportok (pl. palóc,
matyó, kun, székely),
nemzetiségek (pl. német, szlovák,
szerb, horvát) megnevezése.
-Egy-egy határon túli tájegység
legfontosabb természeti
kincseinek, épített örökségének,
népszokásainak feldolgozása
plakátkészítéssel
csoportmunkában.
-Képek gyűjtése a megismert
tájakra jellemző viseletekről, népi
építészetről, népművészetről,
hagyományokról. Csoportonként
tabló készítése egy választott táj
kulturális jellemzőinek
ábrázolásával.
-Képekből montázs készítése a
nagy tájegységek területén lévő, a
világörökség részét képező,
illetve a magyar szellemi
kulturális örökség helyszínekről,
nemzeti parkokról,
hungarikumokról.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
-A nemzeti identitástudat
erősítése.
-A magyar népszokások,
hagyományok, mint kulturális
értékek megismertetése.
-Az önálló ismeretszerzés
támogatása.
-Ismeretek megosztási
készségének fejlesztése.
-Véleményalkotás gyakorlatának
erősítése.
-Néprajzi tájak, tájegységek
Magyarországon és a Kárpátmedencében.
-Dunántúl, Felföld, Alföld, és a
kapcsolódó határon túli területek
néprajzi jellemzői.
-Erdély és Moldva hon- és
népismereti, néprajzi jellemzői.
-A magyarság kulturális öröksége
a határon túli területeken.
-A hazánkban élő nemzetiségek
kultúrája, hagyományai.
-Természeti kincseink, az épített
környezet értékei.
-A magyar tudomány és kultúra
eredményei és alkotói a
nagyvilágban.
A hungarikumok.
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Kapcsolódási pontok
Természetismeret: A
Kárpát-medence és
hazánk nagytájai.
A népi kultúra értékei,
népszokások.
A kulturális élet
földrajzi alapjai
(nyelvek, vallások).
A magyarsághoz
kötődő világörökségi
helyszínek.
A magyarság által
lakott, országhatáron
túli területek, tájak
közös és egyedi
földrajzi vonásai.
Nemzeti parkok,
tájvédelmi körzetek.
Személyes tér. A
földrajzi tér: közvetlen
környezet, lakóhely,
környező táj, haza.
Vizuális kultúra:
lakóhelyhez közeli
néprajzi tájegység
építészeti
jellegzetességei,
viselete és kézműves
tevékenységei.

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
-Gyűjtőmunkát követően egy-egy
megismert helyi népszokás,
népdal, népmese vagy monda
dramatikus bemutatása.
-Világhírű magyar művészek és
tudósok bemutatása, lehetőség
szerint prezentációk, digitális
tartalmak segítségével.

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

-Tájékozódás a nagy tájegységek
területéhez köthető
világörökségekről, magyar
szellemi kulturális örökségekről,
nemzeti parkokról.

lakóhelyhez közeli
néprajzi tájegység
építészeti
jellegzetességei,
viselete és kézműves
tevékenységei.
Magyar nyelv és
irodalom: népdalok,
népmesék, mondák.

-A lakóhely nevezetes
épületeinek, jeles szülötteinek
történelmi korszakokhoz kötése,
szemléltetett történelmi időszalag
készítése
-Digitális vagy papír alapú térkép
készítése a természetvédelmi,
tájvédelmi területek jelölésével,
jellemző növény és állatvilágának
rövid felsorolásával
Kulcsfogalmak/
fogalmak

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, néprajzi táj, határainkon túl élő
magyarok, nemzetiség, szórvány, a nemzeti összetartozás napja. néprajzi
csoport, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Dráma és színház
1-2. évfolyam
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.
A dráma és színház eszközeinek megismerése és kreatív alkalmazása segíti a tanulók
személyes megnyilvánulását, az önbizalom megteremtését, kapcsolatteremtő képességének
kibontakoztatását. Szolgálja a tanulók beszédfejlesztését, mozgásfejlesztését, önkifejezését, önés társismeretének gazdagodását. Szerepet játszik a koncentráció, a figyelemösszpontosítás, a
térbeli tájékozódás, az érzékelés fejlesztésében, az együttműködési készség kialakításában. A
hagyományok megismerése hatékonyan járulhat hozzá a közösségi tudat és az önazonosság
erősítéséhez.
A mozgásos-táncos tevékenységek fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtartást, a
testtudatot, a mozgáskoordinációt és az állóképességet.
A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú,
gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez az időkeretek ajánlatként
határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében
valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi
egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszámajánlás az
éves összes óraszám vonatkozásában nyújt tájékoztatást. A tematikai egységek nem sorrendben,
hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján
dolgozhatók fel.
A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás elősegíti a művészeti ágak
jellemzőinek megismerését, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészetek
megismerésének igénye.
A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza meg a fejlesztési
tartalmakat az ajánlott óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad kötelező tartalmat, míg a
fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során.
A dráma és színház jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen
meghatározott ismeretek megszerzésében, készségek kialakításában és képességek
fejlesztésében.
Az erkölcsi nevelés, valamint az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén a
tanulók erkölcsi érzékének fejlesztésében, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt
felelősségtudatának elmélyítésében, igazságérzetük kibontakoztatásában játszik szerepet.
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés, valamint a családi életre nevelés területén a gyermek
megismeri a néphagyományok életkorának megfelelő játékait, dalait, mondókáit, szűkebb
környezetének szokásait, és életkorának megfelelően részt vesz ezek tevékenységeiben.
A tanuló a testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a figyelem
összpontosítására szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékokat, tevékenységeket.
Az önismeret és a társas kultúra, valamint a felelősségvállalás másokért, önkéntesség
területén a dráma hozzásegíti a gyermeket, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére,
empátiára és kölcsönös elfogadásra. Fejlődik ön- és társismerete, megtapasztalja az együttes
tevékenységek örömét. Képes kapcsolatok létrehozására és fenntartására, kialakul benne a másik
ember iránti kíváncsiság, erősödik együttérző képessége, formálódik segítő magatartása.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia területén a tanuló korának megfelelő
élethelyzetekben képessé tehető a mérlegelésre, döntéshozatalra és arra, hogy felmérje döntései
következményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett
környezetben meg is tapasztalhatja.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésének területén az aktív tevékenységek folytán a
dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. Bővül a tanuló szókincse, fejlődik a szóbeli
kapcsolatteremtési képessége és a szövegértése.

1–2. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Csoportos játék és megjelenítés

Órakeret
5+5 óra

Egyszerű gyermekjátékok szabályainak ismerete és megtartása.

Játékbátorság kialakítása.
A tematikai egység Képességfejlesztés játékok és gyakorlatok során.
nevelési-fejlesztési Együttműködés fejlesztése párban, kiscsoportban, osztályközösségben.
Beszédfejlesztés rövid szövegeken alapuló gyakorlatokkal.
céljai
Térhasználat és tájékozódás fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Térkitöltő és -kihasználó gyakorlatok egyszerű
mozgáselemek, illetve alapfokú táncelemek felhasználásával.
Az egyensúly fejlesztését és a koordinációt javító játékok.
Érzékelésfejlesztő gyakorlatok.
Több érzékterületre épülő gyakorlatok (színek, illatok,
hangok, formák, anyagok érzékelése, felismerése).
Mozgásos, hang- és térérzékelő gyakorlatok.
Egyszerű mozgások és tartáshelyzetek utánzása, tükrözése
(pl. tükörjátékokkal).
Ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált
koncentrációs és memóriagyakorlatok.
Népi gyermek- és dramatikus játékok (ritmikus játékok
dallal, mondókával stb.) tanulása.
Mondókák, nyelvtörők alkalmazása a beszédfejlesztés során
(légzőgyakorlat, kapacitásnövelés, artikulációs gyakorlatok,
hangképző gyakorlatok, szókincsfejlesztő- és
hangerőgyakorlatok, stb.).

Magyar nyelv és irodalom:
Megfelelő beszédlégzés,
hangképzés, hangoztatás,
helyes ejtés.
Figyelem, megfigyelés, logikai
sémák, tempó, ritmus,
emlékezet, érzelem, képzelet;
szövegtanulási technikák;
játékosság, zeneiség,
ritmusélmény; tájékozódás
térben.
Környezetismeret:
Életközösségek – testfelépítés,
életmód és viselkedés
kapcsolata.
Ének-zene:
Ritmusos énekes gyakorlatok,
alapritmusok, ütemek.

Kulcsfogalmak/ Játék, páros játék, kiscsoportos játék; szabálykövetés; alkalmazkodás;
utánzás (hangutánzás, mozgásutánzás), légzőgyakorlat, hangerőfokozás.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Rögtönzés és együttműködés
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Órakeret
6+6 óra

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Előzetes tudás

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A játékhelyzet megértése, elfogadása, bevonódás az életkornak
megfelelően.

A kreativitás fejlesztése tárgyak eredeti funkciótól eltérő használatával
A tematikai egység
vagy bábként való alkalmazásával.
nevelési-fejlesztési
A fantázia fejlesztése különböző dramatikus tevékenységen keresztül.
céljai
Az együttműködés fejlesztése páros és csoportos tevékenységekben.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Utánzó- és fantáziajátékok. Kreatív játékok tárgyakkal és
tárgyak nélkül. Tárgyak használatának megjelenítése (a tárgy
csak „önmaga” nem lehet).
Fantáziajátékok elképzelt tárgyakkal.
Játékok bábokkal vagy bábként használt tárgyakkal.
Állóképek rögtönzése egész csoportban, majd
kiscsoportokban.
Megtervezett állóképek és állóképsorok bemutatása.
Csoportos vagy páros rögtönzések.
Rövid rögtönzések tervezése és bemutatása kiscsoportban, a
tanító által megadott szempontok alapján.
Állóképek és rögtönzések alapszintű megbeszélése.
Rövid rögtönzések tárgyanimációval, bábok alkalmazásával.
Gyermekjátékok motívumainak szabad variálása.
Egyszerű tánclépések, mozgásmotívumok improvizálása.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Báb- és drámajáték jellemzői:
szereplő, helyszín.
Erkölcstan:
Élethelyzetekben érzékletesen
megtapasztalható elemi
erkölcsi fogalmak,
magatartásformák, érzelmek.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
Együttműködési képesség
kialakítása a családtagokkal, az
iskolatársakkal, felnőttekkel.
Szókincsbővítés.
Az önismeret fejlesztése.

Kulcsfogalmak/ Fantázia, báb, szereplő, helyszín, rögtönzés, állókép, állóképsor.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása

Órakeret
7+7 óra

Mesék ismerete, mese és valóság különbsége.

A tematikai egység A mese alapvető szerkezeti elemeinek felismertetése.
nevelési-fejlesztési A történet helyszínének, szereplőinek, cselekményének megfigyeltetése.
A színházi formanyelv megfigyeltetése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
A beszéd, az ének és a mozgás összekapcsolása
játékhelyzetben és/vagy ritmikus formában.
Hangulatok, hangulatváltozás érzékeltetése, mozgáson,
hangokon keresztül.
A mese helyszíneinek és szereplőinek azonosítása, a főhős
kiválasztása és a választás indoklása.
Mesei szereplők megjelenítése tanítói segítséggel.
A mese helyszíneinek megjelenítése dramatikus eszközökkel
(állókép, hangok).
Egy jelenet szerkezetének megfigyelése (kezdő és befejező
mondatai, fordulópontja) a csoporton belüli irányított
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Epikus művek sajátosságai;
hősök, érzelmi tartalmak,
erkölcsi választások. Mese
jellemzői.
Erkölcstan:
Kapcsolatok, erkölcsi
választások.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

játékokban.
A mese tipikus szófordulatainak használata játékokban.
A mese lehetséges személyes tanulságainak összegyűjtése.
A színház vagy bábszínház egyes formai elemeinek
megfigyelése látott előadásban, illetve alkalmazása saját
játékokban (pl. egyszerű jelmezek, kellékek használata).
Kulcsfogalmak Kezdet, befejezés, főszereplő, mellékszereplő, helyszín, cselekmény,
jelmez, kellék, jelenet.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Órakeret
7+7 óra

Történetek feldolgozása
Közreműködés tervezésben és közös játékban.

A rögtönzési képesség fejlesztése tanári irányítással zajló csoportos
A tematikai egység játékok során.
nevelési-fejlesztési Fantázia fejlesztése.
céljai
Helyes viselkedési szokások kialakítása érdekében egyszerű
magatartásformák megfigyeltetése és rögzítése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Szerepjáték tárgyakkal vagy anélkül, közösen kitalált,
megegyezésen alapuló jelzésrendszerrel.
Csoportos, játékos improvizációs tevékenység tanítói
irányítással vagy részvétellel.
Egyszerű magatartásformák, viselkedések megbeszélése
(elemzése) a csoportos improvizációk kapcsán.
Ismert vagy közösen kialakított történet megjelenítése.
A történetek feldolgozása dramatikus tevékenységekben.
Egy-egy epizód, megjelenítése a tanult bábos, mozgásos
módokon (pl. rögtönzött beszéddel vagy némán).
Felkészülés a történet egyes részeinek kiscsoportos
továbbgondolására állókép, állóképsor, drámai tartalmú
állókép, néma vagy mozgásos, illetve párbeszédes jelenetek,
továbbá a tanult és a csoportos játékokban használt
tevékenységek alkalmazásával.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Élethelyzetekben, irodalmi
alkotásokban
magatartásformák, érzelmek
megfigyelése.
Technika, életvitel és
gyakorlat:
A saját felelősség belátása,
vállalása és érvényesítése a
közvetlen környezet
alakításában.

Kulcsfogalmak/ Jelenet, állókép, lassítás, gyorsítás, tárgyhasználat.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Megismerő- és befogadóképesség

Előzetes tudás

Közreműködés a közös játékban.
A jeles ünnepekhez kötődő egyes néphagyományok ismerete.

Órakeret
7+7 óra

A tematikai egység Ismerkedés versek, mesék befogadását, elmondását segítő, fejlesztő
nevelési-fejlesztési játékokkal és gyakorlatokkal.
Játékos és kreatív tevékenységek révén báb- vagy gyermekszínházi
céljai
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előadások több szempontú és élményszerű befogadásának elősegítése.
A tanulók közvetlen környezetében élő hagyományokhoz, szokásokhoz
kapcsolódó szertartások megismertetése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Versek, mesék befogadását, elmondását segítő, a
ritmusérzéket és a mozgáskultúrát fejlesztő játékok és
gyakorlatok (pl. szövegritmizálási gyakorlatok további
hangeffektek kitalálásával és azok alkalmazásával).
Fantáziajátékok a vers/mese szövegéből, hangulatából
kiindulva, mozgásos improvizációk.
Színházi előadás (pl. hivatásos vagy amatőr színházi társulat
előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó
csoportok előadása, bábelőadás) megtekintését előkészítő, a
tanult, alkalmazott dramatikus formákra épülő foglalkozáson
való részvétel.
Színházi előadás (pl. hivatásos vagy amatőr színházi társulat
előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó
csoportok előadása, bábelőadás) közös megtekintése.
A látott színházi előadás dramatikus tevékenységekkel
történő feldolgozásában való részvétel (pl. a szereplők
szándékainak felismerése, jellemük).
Tánc- és mozgásmotívumok tanulása.
Egyszerű tánc- és mozgásmotívumok összekötése.
A tanulók közvetlen környezetében élő szokásokhoz,
hagyományokhoz kapcsolódó szertartások, azok dramatikus
vonatkozásainak megismerése, megjelenítése.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Epikus művekben a
konfliktusok és azok
feloldásának felismerése.
Népi mondókák, rigmusok.
Erkölcstan:
Élethelyzetekben érzékletesen
megtapasztalható elemi
erkölcsi fogalmak,
magatartásformák, érzelmek.
Ének-zene:
Ritmusos énekes gyakorlatok,
alapritmusok, ütemek.
Ünnepekhez kapcsolódó
dalcsokor.

Kulcsfogalmak/ Színházi előadás, konfliktus, szokás, hagyomány, ünnep, szertartás.
fogalmak

Közreműködés a játékokban.
A fejlesztés várt
Aktív, alkotó közreműködés a csoportos dramatikus tevékenységben.
eredményei a két
A kreativitás és fantázia mozgósítása a különböző játékokban és
évfolyamos ciklus
dramatikus tevékenységekben.
végén
Az egyéni és közös tevékenység szabályainak ismerete és megtartása.
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Dráma és színház
5–6. évfolyam
A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek
célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a
kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése.
A dráma és színház kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének
gazdagodását, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást.
A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző
drámai és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését
szolgálják.
A mozgásos-táncos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést,
a testtartást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a tanulók
megismerik a mozgásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, eszköztárát.
A dramatikus és a mozgásos-táncos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a
nemzeti, helyi vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez,
fontos szerepe lehet a közösségi tudat kialakításában.
A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak
nyelve sajátjukká válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő
befogadóvá válás alapvető igénye.
A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenység-központú,
gyakorlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként
határozhatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében
valósul meg. A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi
egymást, a tagolás csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám-ajánlások
az éves összóraszám vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem
sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése
alapján dolgozhatók fel. A kerettanterv összességében az adott iskolaszakaszokra fogalmazza
meg a fejlesztési tartalmakat a hozzárendelt óraszámokkal, amelyeknek csak a 90%-ára ad
kötelező tartalmat, míg a fennmaradó 10% szabad felhasználást biztosít a tervezés során.
A dráma és színház jellegénél fogva nagy szerepet játszik több fejlesztési területen
meghatározott ismeretek, készségek és képességek fejlesztésében.
Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel és
problémákkal találkozik, amelyek segítenek eligazodni az őt körül vevő világban. Megtanulja a
munkához szükséges rendet és fegyelmet, e tevékenységek révén megismeri, képes elfogadni és
követni különböző közösségek normáit.
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző, népszokásokhoz
vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb
környezetének kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ szokásvilágában,
fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése.
Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi
jelenségek iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a
kisebb és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal.
Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás
másokért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre.
Életkorának megfelelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból
is értékelni, és drámajátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A
megbeszéléseken önálló véleményt fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai
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tevékenységének elemző értékelésében, ugyanakkor képes mások munkájának elismerésére,
tiszteletére is.
A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a különféle, a figyelem
összpontosítására szolgáló koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.
A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődhet közvetlen és tágabb
környezetének természeti és társadalmi értékei, sokszínűsége iránti szenzibilitása.
A tanulás tanítása területén képes kialakítani a személyiségének megfelelő tanulási
szokásokat, képes a hatékony, önálló felkészülésre, és alkotó jellegű részvételre nyilvános
közösségi tevékenységekben.
A médiatudatosságra nevelés területén: megfelelő módon eligazodik az interneten, illetve
a különféle hiteles médiatartalmakban, valamint a rendelkezésére álló szakirodalomban.
A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív
tevékenységek folytán a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A tanuló részt vesz
verbális és nonverbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több formáját.
Ezek segítségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és mások
tevékenységének értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, adekvát
nyelvhasználat területén.
A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák
sokszínűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak való
segítségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatában
megtapasztalja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a
dramatikus tevékenység során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és vállal
társaiért. Képes megfogalmazni véleményét, és elfogadni mások érvelését.
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló korának megfelelő
élethelyzetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra, és arra, hogy felmérje döntései
következményeit – mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett
környezetben meg is tapasztalja.
Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik
emocionális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal,
dramatikus tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuális)
formájával.
Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos,
kiscsoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját
készségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.
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5–6. évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Csoportos játék és megjelenítés

Órakeret
6+6 óra

Érzékelés, megfigyelés, felismerés, emlékezet, fantázia,
megjelenítés játékai.
Beszédre késztetés, verbális és nonverbális kommunikációs játékok;
ritmus, tér, térköz, tájékozódás, irányok.
A kapcsolatteremtésen alapuló alkotó együttműködés képességének
fejlesztése.
Tiszta, érthető, artikulált beszéd, világos kifejezés, adekvát
nyelvhasználat fejlesztése; nonverbális kifejezőeszközök helyes és
tudatos használata; az élőszó zenei kifejezőeszközeinek helyes és tudatos
használata;
Táncos és mozgásos tevékenységek a mozgáskultúra és a mozgásos
kommunikáció fejlesztése céljából.

Ismeretek/fejlesztési követelmények

Kapcsolódási pontok

Általános mozgásos/táncos bemelegítés: az egész
csoportot megmozgató kapcsolatteremtő, feszítőlazító mozdulat-játékok (pl. utánzásos gyakorlatok,
lánc-játékok).
Táncos mozgások egész csoportban, majd kis
csoportokban (pl. mozgás zenére a tanár
irányításával).
A kifejező közlés alapjainak elsajátítása –
artikulációs gyakorlatok, tempó-, hangsúly- és
hanglejtésgyakorlatok (pl. beszédre késztető
játékok, hanggyakorlatok; egyszerűbb stilisztikai
játékok, szókincsbővítő gyakorlatok;
beszédgyakorlatok szavakkal, szókapcsolatokkal,
mondatokkal; beszédgyakorlatok egyszerű,
könnyen tanulható, időmértékes és/vagy hangsúlyos
szövegekkel).
Nem verbális kommunikációs játékok: beszéd
nélküli gyakorlatok egész csoportban különféle
kommunikációs helyzetekben, kis csoportokban és
párban.
A korosztály sajátosságait figyelembe vevő
koncentrációs és lazítógyakorlatok (a koncentráció
érvényesülhet pl. a figyelem irányításában, a
mozgás koordinációjában, az együttműködésben, az
egymáshoz igazodásban).
Egyszerűbb interakciós játékok.
Egyensúly- és mozgáskoordinációs játékok (pl.: az
egyensúly megtartása különböző helyzetekben, a
test és a végtagok mozgásának összehangolása a
nagyobb motorikus mozgástól a kisebb felé
haladva, tájékozódás a térben csukott szemmel).

Magyar nyelv és irodalom:
Törekvés a jól formált, nyelvileg igényes
beszédre és a megfelelő artikulációra.
A szöveg tartalmát és a beszélő
szándékát tükröző kiejtésmód
eszközeinek alkalmazása. A szünet, a
hangsúly-, a beszédtempó-, a
hangmagasságváltás és
a hanglejtés modulációjának
használatában rejlő kommunikációs
lehetőségek megfigyelése és
alkalmazása.
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Matematika:
Tájékozódás a térben.
Ének-zene:
…olyan közös, együttes élmény
megteremtése, amely révén a befogadás
és az önkifejezés, valamint az egymásra
figyelés harmóniája valósul meg.
Vizuális kultúra:
Jelenségek megfigyelése adott
szempontok alapján, a célirányos
figyelem fejlesztése céljából.
Technika, életvitel és gyakorlat:
Az érdeklődés felkeltése, a természetes
kíváncsiság fenntartása és kiterjesztése a
közvetlen környezet egészére.
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A bizalomérzet kialakítását szolgáló gyakorlatok.
Kommunikáció tárgyakkal, bábokkal.

Testnevelés és sport:
Mozgásos kommunikáció.

Kulcsfogalmak/ Bemelegítés, testtartás, gesztus, mimika, tekintet, hangerő, hangsúly,
koncentráció, lazítás, együttműködés, egyensúly, bizalom.
fogalmak
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Rögtönzés és együttműködés

Órakeret
6+6 óra

Részvétel különböző szervezési formákban megvalósított dramatikus
tevékenységekben.
Kapcsolat létrehozása és fenntartása, egymásra figyelés.
Szerepbe lépés.

Aktív, alkotó részvétel a mozgásos improvizációkban, improvizációs
képesség fejlesztése; az egymásra figyelés és az együttműködés
A tematikai egység erősítése.
nevelési-fejlesztési Örömteli, fegyelmezett, tervszerű, összpontosított alkotómunka; a
kreativitás, improvizációs képesség fejlesztése; a tartós, intenzív
céljai
figyelem erősítése; a kooperáció, a munkamegosztásban való részvétel
gyakorlása; a társak munkájának megértése, tisztelete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű elemekből építkező mozgássor
létrehozása (eleinte a tanár konkrét
iránymutatásával).
Mozgásos improvizáció a tanár által
meghatározott témára.
Improvizáció a megismert technikák
alkalmazásával.
Páros, kiscsoportos és csoportos interakciós játékok.
Játékok maszkkal, bábbal.
Különböző karakterek mozgásbeli kifejezése.
A figyelem irányításának erősítése.
Alkalmazkodás, érdekérvényesítés együttműködést
igénylő csoportos tevékenységek során.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Különféle dramatikus formák
kipróbálása (pl.: bábjáték, árnyjáték,
némajáték, versmondás,
helyzetgyakorlat).
Vizuális kultúra:
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések,
szimbólumok értelmezése, alkotó
használata.
Szabad asszociációs játékok.
Hang és kép együttes alkalmazása (pl.
árnyjátékokban).
Technika, életvitel és gyakorlat:
Tapasztalatszerzés a környezetből, a
tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.

Kulcsfogalmak/ Indítás, megállítás, gyorsítás, lassítás, járás, futás, mozdulatkitartás,
testtartás, gesztus, mimika, maszk, karakter.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása
Kezdet, lezárás, cselekmény, szereplő, helyszín fogalma.

A tematikai egység Alapvető dramaturgiai, műfaji fogalomkészlet bővítése.
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nevelési-fejlesztési Egyes fogalmak felhasználása drámajátékos tevékenységekben és/vagy
az elemző megbeszélésekben.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Egyszerű kifejezési formák megismerése és
alkalmazása saját élményű dramatikus
tevékenységekben, különböző dramatikus
munkaformákkal. Az adott tevékenységek
szituációkban történő megvalósítása (a szereplők
szándékai, viszonyai, a cselekmény helyszínének,
időpontjának megjelölése).
Jelenetalkotás a tanár által megadott és/vagy a
játszókkal egyeztetett elemek alapján.
Az alapvető fogalmak ismerete és alkalmazása
saját játékok alapján és azok értékelő megbeszélése
során (szándék, feszültség, konfliktus, jelenet,
dialógus, monológ, típus, ellentét és párhuzam,
ritmus).
Irodalmi művek egy-egy részletének közös
dramatizálása, megjelenítése dramatikus
tevékenységekkel.

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Kreatív folyamatok támogatása
(képzelet, belső képek alkotása,
jelentésalkotás).
Gondolkodás a saját gondolkodási
folyamatokról.
Ének-zene:
A belső hallás készség irányú
fejlesztése. Elvárható: nehezebb
ritmusképletek,
Ütemfajták
Technika, életvitel és gyakorlat:
A probléma megoldásához, a
tevékenység elvégzéséhez szükséges, a
feltételekre, hatásokra
is kiterjedő átfogó kérdések
megfogalmazása.
Vizuális kultúra:
Önálló kérdések megfogalmazása a
tárgyalt témával kapcsolatban.

Kulcsfogalmak/ Szándék, feszültség, konfliktus, jelenet, dialógus, monológ, típus, ellentét,
párhuzam, fordulópont/tetőpont, főszereplő, mellékszereplő, késleltetés,
fogalmak
ritmus, tér.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Történetek feldolgozása

Órakeret
7+7 óra

Részvétel egyszerűbb, csoportos rögtönzéses játékokban.

A tematikai egység Alkotó és tevékeny részvétel támogatása, fejlesztése különböző
nevelési-fejlesztési drámajátékos tevékenységekben, történetek megjelenítésében.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Dramatikus improvizációk a tanár által megadott
és/vagy a tanulók által létrehozott történetváz
alapján.
Történet szituációkra bontása (pl.
kiscsoportokban létrehozott állókép, állókép
narrációval, állóképsorozat, gondolatkövetés,
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
Történetek főszereplőinek azonosítása.
A szereplők külső és belső jellemzőinek
azonosítása.
Az idő és a tér egyértelműen megjelölt
mozzanatainak azonosítása.
A tetőpontok, fordulópontok és kitérők
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némajáték, hangjáték), majd a látottak egész
csoportos megbeszélése.
Döntési helyzetek elemzése, feldolgozása
dramatikus tevékenységekkel (pl. balladák, mesék,
elbeszélő költemények, mítoszok, mondák, kortárs
irodalmi alkotások, a tanulókat érdeklő
konfliktushelyzetek, emberi problémák alapján).
Dramatikus improvizációk irodalmi,
képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert
történelmi események, fénykép, film, (nép)
hagyomány felhasználásával.

érzékelése.
Annak megállapítása, hogy ki beszéli el
és kinek a szemével látjuk a történetet.
A nem saját álláspont megjelenítésének,
átélésének képessége.
Mindennapi konfliktusok megjelenítése
drámajátékban (pl.: bábjáték).
Ének-zene:
A tánc tanulása során megismerhető a
helyi vagy a nemzetiségi
(nép)hagyomány, s mindez hatékonyan
járulhat hozzá a közösségi tudat és az
önazonosság erősítéséhez.
Történelem, társadalmi és állampolgári
ismeretek:
Események, történetek elbeszélése
élőszóban, illetve emlékezetből.
Mások véleményének türelmes
meghallgatása és figyelembe vétele.
Feltevések megfogalmazása az egyének,
csoportok viselkedésének
mozgatórugóiról.

Kulcsfogalmak/ Dramatikus tevékenységformák, feszültség, improvizáció, cselekmény,
jelenet, konfliktus.
fogalmak

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

Megismerő és befogadóképesség

Órakeret
7+7 óra

Szöveges alkotások dramatikus feldolgozása, egyes szokások,
hagyományok ismerete.

Különböző művészeti alkotások játékon, megjelenítésen keresztül
történő feldolgozása.
A tematikai egység
Színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése.
nevelési-fejlesztési
Néphagyományok alapfokú ismerete.
céljai
Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező
képességek fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Színházi előadások (pl. gyermek- vagy
diákszínjátszó csoportok előadásai) közös
megtekintése, előkészítése, a látottak feldolgozása
dramatikus tevékenységekkel.
A szereplők jellemének (külső és benső jegyeinek,
valamint motivációinak) vizsgálata dramatikus
tevékenységek felhasználásával.
A ritmus lehetséges megjelenési formái színpadon.
A színpadi tér és a színpadi idő fogalma.
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és irodalom:
A műélvezet megtapasztalása a
belefeledkezés, a játék,
a kaland, a humor, a képzelet, a ritmus
és a zene révén.
Ének-zene:
Nemzetiségeink hagyományai és
néptáncai.
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Ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk
következményeivel.
Dramatikus játékok során a néphagyomány egyes
elemeinek felismerése és beépítése a gyakorlatokba.

Ismerkedés a tánc és a mozgás szerepével és
jellemzőivel (pl. különféle történelmi és
társastáncok, különböző kultúrák táncai, különböző
korok színpadi táncai).

Technika, életvitel és gyakorlat:
Együttműködés a társakkal,
alkalmazkodás egymáshoz, a társak
segítése a közös és csoportos
tevékenységekben.
Vizuális kultúra:
Reflektálás irodalmi, zenei, filmes
élményekre saját, kifejező szándékú
alkotásokban.
Saját és mások munkájának
összehasonlítása, értékelése tanári
segítséggel.
Hon- és népismeret:
Család és lakóhely. Néphagyomány.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Díszlet, jelmez, kellék, jelenet, tánctípusok.

 – Alkotó részvétel többféle dramatikus, illetve mozgásos-táncos
tevékenységben.
 – Alapszintű improvizációs képességek fejlődése, erősödő biztonság a
térhasználatban a mozgás és a dramatikus tevékenységek folyamán.
 – Konstruktív részvétel a dramatikus tevékenységek értelmező
A fejlesztés várt
eredményei a két megbeszélésében
évfolyamos ciklus
 – A tanuló képes a munkamegosztásra, érti és értékeli társai munkáját;
végén
fejlődik önismerete, képviseli saját álláspontját, és figyelembe veszi társai
véleményét a közös alkotó tevékenységben.
 – Ismeri és használni tudja a legalapvetőbb dramaturgiai, drámaszerkezeti
és színházi alapfogalmakat; képes egy színházi előadásról megfogalmazni
élményeit, gondolatait.
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Osztályfőnöki
5-6. évfolyam
A fejlesztési területek – nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit
jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek – összhangban a
kulcskompetenciákban megjelenő ismeretekkel, képességekkel, attitűdökkel – egyesítik a
hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. Az
esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a megkülönböztetés hátrányainak
bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi fontosságú. Ennek etikai alapú
megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú foglalkozások között kitüntetett helyen
szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli foglalkozásban is elengedhetetlen. A
nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, befogadó attitűd, a kultúrtörténeti
relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt lényeges az ismeretközlésben és a
nevelés-oktatás egészén keresztül.
Konfliktus, -agresszió elkerülése, kezelése:
A megelőzési programok célja az agresszív viselkedés megelőzése, illetve a kialakulóban lévő
agresszív viselkedések kordában tartása. A következő elvárásokat tartjuk fontosnak: 1.A tanárdiákviszony minőségének javítása. A tanár-diák viszony milyensége minden megelőző program
központi kérdése. Kutatások bizonyítják, hogy a tanár érzelmileg meleg, pozitív beállítódása és a
megfelelő nevelési stílusa kedvezően befolyásolja a tanítás légkörét. 2. A szociális tanulás
lehetővé tétele. Legtöbb helyen ezt „iskolai szociális tréning” program formájában valósítják
meg. A tréning legfontosabb célja az együttműködés képességének kialakítása és az agresszív
viselkedés helyettesítése társadalmilag elfogadott viselkedésekkel. 3. Közös alapértékek és
normarendszerek megteremtése. Az iskolai szabályok és normák kidolgozásába bevonják – a
tanárok mellett – a tanulókat, a szülőket és az iskola pszichológusát is. Így a tanulók jobban
tudnak azonosulni az iskolai normáival (például szünetek alatti jobb felügyelet, szankciók a
szabályok megszegőivel szemben stb.). A szabályok betartatásánál figyelembe kell venni minden
érintett személyiségének a tiszteletben tartását. 4. Pozitív teljesítmény- és énkép átadása és
kialakítása. Fontos, hogy ne csak a negatív teljesítményt és viselkedést jelezzük vissza a tanulók
felé, hanem minden esetben erősítsük meg a jó teljesítményt, a helyes viselkedést is.
A Nat-ban megjelenő nevelési célok tematizálják a felsőbb évfolyamokon (5–8. évfolyam) az
osztályfőnöki órák témaköreit, ezáltal érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein
és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:
A fejlesztési területek, nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk
rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a
színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik
fontos kritériuma.
Az erkölcsi nevelés
A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,
társadalmi beilleszkedésük elősegítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az
életben elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és
életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert
körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő megértésére,
megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja olyan, a tanulók
életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a
mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet.
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A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át
intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – kihat egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a
munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles
magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni-közösségi
tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismeréséhez,
megbecsüléséhez vezetnek. Alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és
az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége.
Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók, magyarságtudatukat megőrizve, ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti
öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő
állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi
méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A
közügyekben való részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a
vitakultúra fejlesztését kívánja. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös
elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és
tanulásszervezési eljárások.
Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló,
fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló
kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles kifejezésére, empátiára és kölcsönös
elfogadásra. Ahhoz, hogy az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja építeni, a
tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését,
sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és kulturált
egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi
kapcsolatok kialakításához.
A családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének,
testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként
fogalmazódik meg a nevelési-oktatási intézményeknek a gyermekek nevelésében, az erkölcsi
normák közvetítésében, a harmonikus családi minták közvetítésében való fokozott részvétele. A
szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések a családok
egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A családi életre való felkészítés segítséget nyújt a
gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a családi
életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra
kérdéseivel is.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok készítsék fel a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
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táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki
egyensúlyuk megóvására, gondozására, társas viselkedésük szabályozására, a társas konfliktusok
kezelésére. A gyerekek, fiatalok sajátítsák el az egészséges életmód elveit, és – amennyire csak
lehet – azok szerint éljenek. Az iskola feladata az is, hogy a családdal együttműködve felkészítse
a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a
közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a
váratlan helyzetek kezelésében (járványokra való felkészülés, járványügyi előírások betartása).A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A Natösztönzi a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott,
hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Ez akkor
lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, a helyi tanterv külön figyelmet
szentel minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségének. A nevelési-oktatási
intézmény alakítsa ki a gyerekekben, fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti
együttérző és segítő magatartást. Saját élményű tanuláson keresztül fejlessze ki a tanulókban a
szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős
állampolgári léthez.

Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a
természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a
fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az
intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és
jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági és
társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá
kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi értékeinek,
sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az
érdeklődésüknek megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére.
Ehhez fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók felismerjék saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás
területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát.
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Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és
közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.
Médiatudatosságra nevelés
A médiatudatosságra nevelés lehetővé teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális
nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét.
Az értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén felkészít a demokrácia részvételi
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A médiatudatosságra nevelés során a tanulók
megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom
közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés
megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és
etikai jelentőségével (internet használata, annak veszélyei, etikus telefonhasználat).
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan
mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási
módszerek; a tanulók csoportban miként működhetnek együtt; hogyan rögzíthetők hívhatók elő
pontosan, szó szerint a szövegek, meghatározások, képletek stb. Olyan tudást kell kialakítani,
amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni a változatok sokoldalú áttekintésével és
értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló
testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése.

5. évfolyam

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés

12 óra

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?

7 óra

Kommunikáció – médiatudatosság

4 óra

Tanuljuk a tanulást

5 óra

Egészséges életmód, környezettudatosság

3 óra

Mi a pályánk?

3 óra

Gazdasági életre nevelés

2 óra
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Tematikai egység/
Órakeret 12
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Fejlesztési cél
óra
Az iskola szabályrendszerének ismerete. Iskolai ünnepélyek,
Előzetes tudás
hagyományok ismerete. Társakkal való együttműködés: Hogyan
dolgozunk páros munkában és csoportmunkában?
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának
A tematikai egység felismertetése. A hagyományok tisztelete és továbbvitele igényének
nevelési-fejlesztési kialakítása. Az osztály, mint közösség kommunikációs és
céljai
együttműködési képességének fejlesztése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)

Kapcsolódási pontok

Alsó felső tagozat átmenetének kezelése
A tanórák optimális tanulási környezetének kialakítása.
Az egyes tantárgyak sajátságos jellegének, egymástól eltérő tanulási
módjainak elemzése.
Napirend fontossága, annak kialakítása. Az egyes osztályban
szükséges felelősök megválasztása. Együttműködési képesség
fejlesztése. Az osztálydemokrácia alapjainak megteremtése. Azaz a
cselekvő állampolgári magatartás alakítása, a közügyekben való
részvétel. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a Magyar nyelv: szóbeli
kölcsönös elfogadás elsajátításának támogatása
kommunikáció
fejlesztése
Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken
keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése.
Erkölcstan:
Iskola bemutatása, szabályai
szabálykövetés,
Házirend
szabálytudat, törvény,
Tűzrendészet, balesetvédelem, vagyonvédelem
előírás
A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése,
igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük
elősegítése, az agresszió megelőzése, kezelése, a fizikai és verbális
durvaság elkerülése
Hon és népismeret: a
tanulók ismerjék meg
Hagyományok
nemzeti, népi
Szakkörök, diákélet, iskolaélet
kultúránk értékeit,
A tanulók ismerjék meg az iskola hagyományait!
hagyományait.
Értékelés – Önértékelés
A félévi és év végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
Kulcsfogalmak/ rend, szabály, szabálykövetés, törvény, előírás, hagyomány, érték,
fogalmak
értékelés, önértékelés
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Tematikai egység/
Órakeret
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Fejlesztési cél
7 óra
A család fogalma. Különböző közösségek felismerése, megnevezése.
Előzetes tudás
A tematikai egység A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az
nevelési-fejlesztési osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A rend és a káosz különbözősége.
A drámajátékok
Irodalom
A mesék pozitív és
Ki vagyok én?
negatív szereplői
Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
Az önismeret fejlesztése.
Helyem a közösségben
Drámapedagógia
Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles Kommunikációs
kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra.
kapcsolatteremtés,
Mozgásos önkifejezés
szituációk,
helyzetgyakorlatok
A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, Magyar nyelv:
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének A testbeszéd
alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.
értelmezése
Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai?
Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?
Irodalom:
A felnőttek és gyerekek kapcsolat: a „közös nyelv” kialakítása. A Irodalmi alkotások a
felnőttek tisztelete. Példamutató felnőttek szerepe a tanulók erkölcsi felnőtt-gyerek
nevelésében, fejlődésében.
kapcsolat bemutatására
Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak Erkölcstan: a másság
engem? A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az elfogadása
együttélés szabályrendszere.
Kulcsfogalmak/ énkép,
önismeret,
társas
kapcsolatok,
közösség,
együttélés
fogalmak
szabályrendszere, példakép
Tematikai egység/
Órakeret
Kommunikáció – médiatudatosság
Fejlesztési cél
4 óra
Kit tegezünk? Kit magázunk? Megvárjuk, amíg a másik befejezi
Előzetes tudás
mondandóját.
A tematikai egység Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése.
nevelési-fejlesztési Az internet használata, annak veszélyei, etikus telefonhasználat
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Kommunikáció tényezői: a verbális és nem verbális kommunikáció Magyar nyelv:
eszközei: Hogyan kommunikálunk?
Aktív
részvétel
a
Szituációs játékok: kommunikációs játékok
különféle
Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről:
kommunikációs
feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.
helyzetekben
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A kommunikáció tanult tényezőinek felismerése játékos formában.
Siketek jelbeszéde.
A verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, Magyar nyelv,
a különböző információ-hordozók üzeneteinek megértése és Irodalom:
feldolgozása.
Különböző
típusú
szövegek értelmezése
A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált nyelvi magatartás Magyar nyelv: nyelvi
megismerése, egyénre szabott alkalmazása: tegeződés, magázódás, kifejezési
formák:
tetszikelés
tegeződés, magázódás,
tetszikelés
Informatika:
e-mail,
chat
Mindennapi kommunikációs helyzeteink: Hogyan ismerkedünk?
Szituációs játékok: kommunikációs játékok
Bemutatkozás, bemutatás, beszélgetés, szándéknyilvánítás, köszönés,
megszólítás tudakozódás stb. páros és csoportmunkában. Új
osztálytárs, új tanár, új szomszéd kerül kapcsolatba velünk.

Drámapedagógia
Erkölcstan: viselkedési
normák, pl.: köszönés,
megszólítás,
bemutatkozás,
bemutatás
Kulcsfogalmak/ Kommunikáció: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet. Verbális kommunikáció.
fogalmak
Nem verbális kommunikáció. Kommunikációs illemszabályok.
Tematikai egység/
Órakeret 5
Tanuljuk a tanulást
Fejlesztési cél
óra
Szövegértelmezés kérdéseken keresztül. Olvasott szöveg tartalmának
Előzetes tudás
néhány mondatos összegzése. Páros munka és csoportmunka szabályai
A tanulók tanulási kultúrájának fejlesztése. A tanulási módszerek
A tematikai egység
megismertetése, fejlesztése, bővítése. Szövegértő és szövegalkotó
nevelési-fejlesztési
képesség fejlesztése. Különböző munkaformákban történő tanuláson
céljai
keresztül az együttműködés képességének fejlesztése
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Hogyan tanuljak? A tanulók személyiségéhez leginkább igazodó
tanulási módszerek megtanítása.
Magyar nyelv,
Szövegfeldolgozás algoritmusainak elsajátítása.
Irodalom:
Szövegértés írásban és szóban
A szövegértő képesség
A szövegértő képesség fejlesztése különböző szövegtípusokon fejlesztése különböző
keresztül.
típusú szövegeken
Az előzetes ismeretek és tapasztalatok mozgósításának módszerei.
Egyénre szabott tanulási módszerek.
Csoport- vagy páros munkában az együttműködés szabályainak Erkölcstan:
elsajátítása.
Mások véleményének
tiszteletben tartása
Kérdéskultúra és kérdésértelmezés
Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő
hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúra kialakítása.
A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése.
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Jegyzetelési technikák
tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése,
gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás
Vázlatkészítés
címszavas vázlat, mondatokból álló vázlat, fogalmi vázlat
A tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi
teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének
értékelése.
Az információforrások kritikus használatának megtanítása
A tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős résztvevői Informatika:
legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az Online
szótárok
értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás kialakítása révén készítsük használata
fel őket a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is
befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére,
tudatos alakítására.
Kulcsfogalmak/ szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Egészséges életmód – környezettudatosság
Fejlesztési cél
3 óra
Helyes napirend. Öltözködési az időjárásnak megfelelően. Mely ételek
Előzetes tudás
egészségesek és melyek nem? A mozgás fontossága.
A tanulók felkészítése az egészségük megőrzésére: öltözködés, mozgás,
A tematikai egység étrend, napirend, alvásigény. A közlekedésben való biztonságos
nevelési-fejlesztési részvételre való felkészítés. A serdülőkorral együtt járó változások
céljai
higiéniás kezelésére való felkészítés.Mik a járványok? Hogyan
készülhetünk fel rájuk? Járványügyi előírások betartása
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Az egészséges életmód elveinek elsajátítása.
Készítse fel a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre,
továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében,
a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan
helyzetek kezelésében(járványok megelőzése, kezelése, szabályok
betartása)

Természetismeret:
az emberi szervezet
működése
Történelem:
járványok a különböző
korokban

Egészséges életrend.
A tanulókban a helyes táplálkozás, a mozgás, a stresszkezelés
módszereinek alkalmazása igényének kialakítása
Kapjanak a tanulók mintákat a társas konfliktusok kezeléséhez
Játék, sport, testedzés, tánc, étkezés
Felkészülés a serdülőkori változásokra.
Hormonok változása, nemi sajátosságok, problémák kezelése Természetismeret:
(pattanások, menstruáció, zsíros haj stb.
menstruáció,
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Kulcsfogalmak/ egészséges életmód, étrend, mozgás, serdülőkor, hormonális változások
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret 3
Mi a pályánk?
Fejlesztési cél
óra
Melyik tantárgyból vagyok jó? Mit szeretek tanulni leginkább? Milyen
Előzetes tudás
sportágban vagyok ügyes? Milyen a kézügyességem?
A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár
A tematikai egység
külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák
nevelési-fejlesztési
elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló
céljai
tényező a szakmaválasztásban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Érdeklődési kör
Mely területek, milyen tantárgyak, milyen iskolán kívüli
tevékenységek motiválják a tanulókat?
Technika,
Vizuális
Kapcsolódási pontok keresése az egyes szakmák és az érdeklődési kultúra,
Ének-zene,
körök között.
Informatika
Énkép, önismeret
A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése
az egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók Technika,
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek kultúra
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető
erőfeszítések megtételére.

Vizuális

Szakmaismeret
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez
képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról.
Kulcsfogalmak/ érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Gazdasági életre nevelés
Fejlesztési cél
2 óra
A pénz fogalma, mint fizetőeszköz. Mennyi pénzből lehet mindennapi
Előzetes tudás
élelmiszereket vásárolni? Milyen havi kiadásai vannak egy családnak?
Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy
mennyi pénzért mi vásárolható meg. Tudjon kalkulálni zsebpénz
A tematikai egység mértékű összegekkel
nevelési-fejlesztési Ismerje a család háztartási kiadásait, hogy milyen közüzemi számlákat
céljai
kell fizetni.
Ismerje a takarékosság fogalmát, tudjon megfogalmazni olyan
lehetőségeket, amivel spórolhat/tunk.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A
háztartások
életét
meghatározó
gazdasági
pénzügyi Technika és életvitel
intézményekről való ismeretek bővítése.
háztartástan
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A saját felelősség felismerése az értékteremtő munkában.
Tudjanak a tanulók ésszerűen gazdálkodni a pénz világában,
kiindulási pontként a zsebpénzükkel.
Szerezzenek ismereteket az ésszerű fogyasztással és az ehhez Matematika: a pénz
kapcsolódó takarékossággal kapcsolatosan.
vásárlói értéke
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az
erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek
összefüggését, egymásrautaltságát.
Kulcsfogalmak/
fogalmak

pénz, érték, takarékosság

Tanmenetjavaslat tartalmi felosztása
5. évfolyam
VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS
6 ÓRA
1. Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat (Kalandparkban)
2. Szabályok – szabálykövetés: házirend, tűzvédelem, baleset-megelőzés,
3. Hagyományok: diákélet, iskolaélet, szakkörök stb.
4. Megbízatások az osztályban
5. Különbségek, hasonlóságok: alsó, felső tagozat átmenete
6. Milyen teljesítményt várok önmagamtól a felső tagozatban?
KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?
7 ÓRA
7. Közösség fogalma: család, osztály, baráti társaság
8. Személyes kapcsolatok az osztályban: barát vagy osztálytárs
9. Az osztályközösség céljai, közösségi normák: elfogadás, mások véleményének tiszteletben
tartása, a kulturált vitatkozás szabályai, konfliktusok és kezelésének módjai
10. Helyem az osztályban feladataim, jogaim, kötelességeim
11. Felnőttek és gyerekek kapcsolata. Szülő, nagyszülő és a gyermek, szomszéd, a szülő
ismerősei, barátai
12-13 Ismerem-e önmagam? Milyennek tartanak társaim? Önértékelés, mások értékelése
KOMMUNIKÁCIÓ
4 ÓRA
14-15. Kommunikáció tényezői: a verbális és nem verbális kommunikáció eszközei, (Hogyan
kommunikálunk?) Szituációs játékok: kommunikációs játékok, Az internet és használata
16-17 Mindennapi kommunikációs helyzeteink (Hogyan ismerkedünk?) Szituációs játékok:
kommunikációs játékok Bemutatkozás, bemutatás, beszélgetés, a telefon etikus használata
VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS
2 ÓRA
18. Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? Elvárások és
teljesítések összevetése
19. Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák felosztása
TANULJUK A TANULÁST
20. A szövegfeldolgozási algoritmus megismerése.
21.Szövegértés írásban – Szövegértés szóban (könyvajánlás)
22. Kérdéskultúra, kérdésértelmezés
23. Jegyzetelési technikák
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24. Őslények országa vázlatkészítés
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
3 ÓRA
25-26 Egészséges életrend. Játék, sport, testedzés, tánc, étkezés
27. Felkészülés a serdülőkori változásokra: Hormonok változása, nemi sajátosságok, problémák
kezelése (pattanások, menstruáció, zsíros haj stb.

MI A PÁLYÁNK?
3 ÓRA
28. Melyik a kedvenc tantárgyam? Érdeklődési kör(ök)
29. Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm? Énkép, önismeret, egyéni fejlesztések stb.
30. Egy szakma bemutatása
GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS
31. Zsebpénz
32. Háztartási kiadások Hogyan spórolhatunk?

2 ÓRA

VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER - ÉRTÉKELÉS
33. Éves munka önértékelése.
34. Éves munka közösségi értékelése
35. Osztálykirándulás – élménykommunikáció
36. A nyári szünidő tervezése.

4 ÓRA
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6. évfolyam

Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés

9 óra

Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?

4 óra

Kommunikáció – médiatudatosság

8 óra

Tanuljuk a tanulást

6 óra

Egészséges életmód, környezettudatosság

3 óra

Mi a pályánk?

3 óra

Gazdasági életre nevelés

3 óra
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Tematikai egység/
Órakeret 9
Változás – szabály – rendszer – értékelés – szervezés
Fejlesztési cél
óra
Értékelés, önértékelés, szabálykövetés, felelősségtudat
Előzetes tudás
Az értékelés, önértékelés fejlesztése. A szabálykövetés fontosságának
A tematikai egység
felismertetése. Az osztály, mint közösség kommunikációs és
nevelési-fejlesztési
együttműködési képességének fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Év eleji és évközi adminisztrációs feladatok (tankönyv-, taneszközproblémák)

Kapcsolódási pontok

Megbízatások az osztályban feladattudat, önkontroll, önértékelés,
mások értékelése.
Az egyes osztályban szükséges felelősök újraválasztása.
Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák
felosztása
Osztálykirándulás – élménykommunikáció
Magyar nyelv: szóbeli
Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat
kommunikáció
Közösségalakítás, formálás. Új ismeretek szerzése a társakról, fejlesztése
egymásról való tudás, ismeret bővítése élményeken keresztül: pl.
nyári élmények, szünidők tervezése.
A nyári szünidő tervezése.
Közösségalakítás, formálás. Egymás megismerése élményeken
keresztül: pl. nyári élmények, szünidők tervezése.
Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában,
baráti közösségben
Együttműködési képesség fejlesztése. Az osztálydemokrácia
alapjainak szélesítése. Azaz a cselekvő állampolgári magatartás
alakítása, a közügyekben való részvétel. A felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításának
támogatása, konfliktusok az iskolában, a családban – megelőzés,
kezelés

Erkölcstan:
szabálykövetés,
szabálytudat, törvény,
előírás

Értékelés – Önértékelés
Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom? A félévi és év
végi munka önértékelése. Közösségi munka értékelése.
Az elsajátított tudást és készségeket tudja énképébe beépíteni. A
tanítás-tanulás egész folyamatában tudjon aktívan részt venni, tudja
alakítani fejlődését, sorsát és életpályáját.
Kulcsfogalmak/ szabály, szabálykövetés, közösség, érték, értékelés, önértékelés
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
Fejlesztési cél
4 óra
Előzetes tudás
A tematikai egység A közösség fogalmának értelmezése. A család, mint közösség. Az
nevelési-fejlesztési osztály mint közösség. A barátság fogalmának értelmezése
céljai
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Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik osztályban?
Célkitűzés, önmegvalósítás
Irodalom
A mesék pozitív és
negatív szereplői
Jellemzés – Önjellemzés
Társismeret: Milyennek látok másokat? Mások hogyan látnak
engem? A szociális érzékenység fejlesztése, a másság elfogadása. Az
együttélés szabályrendszere.
Drámapedagógia
Kommunikációs
Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
kapcsolatteremtés,
Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és szituációk,
gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését.
helyzetgyakorlatok
Az önismeret fejlesztése.
Magyar nyelv:
Hozzá kell segíteni a tanulót, hogy képessé váljék érzelmei hiteles A testbeszéd
kifejezésére, empátiára és kölcsönös elfogadásra.
értelmezése
Mozgásos önkifejezés
Irodalom:
A családnak jelentősége a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, Irodalmi alkotások a
önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének felnőtt-gyerek
alakításában. Harmonikus családi minták közvetítése.
kapcsolat bemutatására
Az osztályközösség: Mi a közösség célja? Kik a közösség tagjai? Erkölcstan: a másság
Milyen normák érvényesek ebben a közösségben?
elfogadása
Kulcsfogalmak/ énkép,
önismeret,
társas
kapcsolatok,
közösség,
együttélés
fogalmak
szabályrendszere, példakép
Tematikai egység/
Órakeret
Kommunikáció – médiatudatosság
Fejlesztési cél
8 óra
Kommunikációs zavarok ismeret, feloldása
Előzetes tudás
A tematikai egység Az elemi kommunikációs szabályok megismertetése.
nevelési-fejlesztési Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei: párbeszéd, vita, leírás
céljai
A média tudatos kritikai kezelése (internet, telefon etikus használata)
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A kommunikációs zavarok
Magyar nyelv:
Értelek,
nem
értelek,
félreértelek!
Szituációs
játékok: Aktív
részvétel
a
kommunikációs zavarok bemutatására. A kommunikációs képesség különféle
fejlesztése.
kommunikációs
Hogy és mikor használjam az internetet? Milyen veszélyei vannak?
helyzetekben
Médiatudatosságra nevelés
Történelem:
Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel,
forráskritika
hírekkel kapcsolatosan
Hírek a tv-ből, rádióból, internetről. Mik az álhírek?
Tegyük lehetővé a tanulók számára, hogy a tanulók a mediatizált, Magyar nyelv,
globális nyilvánosságnak felelős résztvevői legyenek; értsék az új és Irodalom:
hagyományos médiumok nyelvét. Készítsük fel a tanulókat az Különböző
típusú
értelmező, kritikai és tevékenybeállítódás révén a demokrácia szövegek értelmezése
részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi
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élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására.
Ismertessük meg a tanulókat a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös
kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek
és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi,
szakkör, sportkör stb.
Természetismeret
Készítsük fel a tanulókat az önállóságra, önálló döntésekre, amelyek a sport szerepe az
a testi és lelki egészségüket is szolgálják, például a szabadidő egészségmegóvásban
hasznos eltöltésén keresztül.
Szövegalkotás. Párbeszéd – Leírás –Vita
Szituációs játékok
A beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált
fejlesztése.

Drámapedagógia
Erkölcstan: viselkedési
nyelvi magatartás normák, pl.: köszönés,
megszólítás,
bemutatkozás,
bemutatás
Kulcsfogalmak/ Kommunikációs szabályok. Írásbeli és szóbeli kommunikáció elemei:
fogalmak
párbeszéd, vita, leírás. Médiatudatosság.
Tematikai egység/
Órakeret 6
Tanuljuk a tanulást
Fejlesztési cél
óra
Különböző tanulási módszerek ismerete. Szövegértő-, szövegalkotó
Előzetes tudás
képesség. Együttműködési képesség páros vagy csoportmunkában.
A tematikai egység Jegyzetelési technikák megismerése. Szövegértő-, szövegalkotó
nevelési-fejlesztési képesség fejlesztése. Kérdéskultúra aktiválása, fejlesztése.
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Szövegértés írásban – Szövegértés szóban
Magyar nyelv,
Irodalmi szövegekben a meghökkentő cím és szöveg meghökkentése Irodalom:
A szövegkohézió, a szövegegységek ismerete.
A szövegértő képesség
Szövegfeldolgozás algoritmusainak gyakorlása.
fejlesztése különböző
típusú szövegeken
Humor az irodalomban
A szöveg alapértelmezésén túl a másodlagos jelentésének
felismerése. A szövegértő képesség fejlesztése különböző
szövegtípusokon keresztül.
Jegyzetelési technikák – Filmkritika
Tartalmi kivonat készítése folyószöveggel, fogalmi háló készítése,
gondolati térkép készítése, kulcsszavak kiemelése, cédulázás.
Az alkalmazott szövegen keresztül médiatudatos magatartás
alakítása.
Az információforrások kritikus használatának gyakorlása.
Kérdéskultúra, kérdésértelmezés
Ösztönző, megtámogató problémaszító, -megoldást elősegítő
hozzáállás, gondolkodtató kérdéskultúrakialakítása.
A kérdésértelmezés, mint szövegértési problematika fejlesztése.
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szövegértés, szövegalkotás, vázlat, gondolati térkép, jegyzet
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Tematikai egység/
Órakeret
Egészséges életmód – környezettudatosság
Fejlesztési cél
3 óra
Ember és környezetének kapcsolata.
Előzetes tudás
A tematikai egység Környezettudatos magatartás alakítása. A szelektív hulladékgyűjtés
nevelési-fejlesztési fontossága. A környezet ismerete és szeretete. A fenntarthatóság
céljai
fogalmának ismerete.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
A környezettudatos magatartás
Hívjuk fel a tanulók figyelmét az életformák gazdag változatosságára
a természetben és a kultúrában. Tudatosítsuk, hogy az erőforrásokat Természetismeret:
tudatosan,
takarékosan
és
felelősségteljesen,
megújulási az emberi szervezet
képességükre tekintettel használják.
működése
Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről
Cél, hogy a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló Természetismeret:
környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett Környezetvédelem,
magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára.
tájvédelem
Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a gazdasági
és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat
idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb
környezetük természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének
megőrzésébe, gyarapításába.
Kulcsfogalmak/ Környezettudatos magatartás. Szelektív hulladékgyűjtés. Fenntarthatóság.
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret 3
Mi a pályánk?
Fejlesztési cél
óra
Tantárgyak követelményeinek és tartalmának ismerete. Saját
Előzetes tudás
képességek felmérése. Szakmákhoz kapcsolódó ismeretek.
A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár
A tematikai egység
külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák
nevelési-fejlesztési
elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló
céljai
tényező a szakmaválasztásban.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Érdeklődési kör
Mely területek, milyen tantárgyak, milyen iskolán kívüli
tevékenységek motiválják a tanulókat?
Technika,
Vizuális
Melyik a kedvenc tantárgyam?
kultúra,
Ének-zene,
Kommunikáció – Érvelés. Tudják a tanulók érvekkel alátámasztani, Informatika
hogy miért az a tantárgy a kedvencük.
Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm?
Önismereti tréning.
Egy szakma bemutatása
Technika,
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez kultúra
képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról.
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Énkép, önismeret
A magunkról alkotott kép alapján elindulva kapcsolódások keresése
az egyes személyiségtulajdonságok és szakmák között
Olyan feltételek, tevékenységek biztosítása, amelyek révén a tanulók
kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek
megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására,
foglalkozásuk és pályájuk kiválasztására és a hozzájuk vezető
erőfeszítések megtételére.
Kulcsfogalmak/ érdeklődési kör, önértékelés, személyiségjegyek,
fogalmak
Tematikai egység/
Órakeret
Gazdasági életre nevelés
Fejlesztési cél
2 óra
Különböző hivatalok ismeret. Mit, hol ügyintézünk? Milyen
Előzetes tudás
tevékenységeket, feladatok lát el a postahivatal? Az internet világában
hogyan kommunikálhatunk?
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai
Ismeretek/fejlesztési követelmények
Kapcsolódási pontok
Családi kiadások a postán.
Ismerjék meg a tanulók és tudják önállóan is használni a posta
szolgáltatásait. Tudják, hogy a szolgáltatások is pénzbe kerülnek.
Tudjanak a hivatali környezetben megfelelő magatartásmintákat
alkalmazni.
Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb.
Vállaljanak a tanulók felelősséget, alakítsuk ki bennük az önálló
cselekvés igényét. A tanulók tevékeny részvételére építő ügyintézés
hatékonyan támogatja a megbízhatóság kialakítását.
Informatika:
Az internet világa, avagy idő és költséghatékony kommunikációs e-mail, chat,
formák: SMS, e-mail, chat
hírportálok
Ismerjék meg a tanulók az internet nyújtotta kommunikációs
lehetőségek előnyeit és hátrányait (forráskritika, álhírek)

Kulcsfogalmak/
fogalmak
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Tanmenetjavaslat tartalmi felosztása
6. évfolyam
VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS
3 ÓRA
1. Nyári élmények, kommunikációs gyakorlat, helyzetgyakorlat
2. Társadalmi normák, az együttélés szabályai családban, iskolában, baráti közösségben,
konfliktusok és kezelésének módjai
3. Megbízatások az osztályban feladattudat, önkontroll, önértékelés, mások értékelése
KI VAGYOK ÉN, HOL A HELYEM A KÖZÖSSÉGBEN, A CSALÁDBAN?
4 ÓRA
4-5. Milyen teljesítményt várok önmagamtól a hatodik évfolyamon? Célkitűzés, önmegvalósítás
6-7. Jellemzés – Önjellemzés – Ki vagyok én, hol a helyem a közösségben, a családban?
KOMMUNIKÁCIÓ
8 ÓRA
8-9. A kommunikációs zavarok (Értelek, nem értelek, félreértelek!) Szituációs játékok:
kommunikációs zavarok Az internet használata
10. Neked tetszett? Kritikus megnyilvánulások könyvvel, filmmel kapcsolatosan
11. Amikor nem unatkozom… A szabadidő hasznos eltöltése: hobbi, szakkör, sportkör stb.
12. Hírek a tv-ből, rádióból – Médiatudatosságra nevelés
13. Szövegalkotás. Párbeszéd – Leírás
14-15. Vita – Szituációs játékok
VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS
16. Félévi értékelés. Mit vártam magamtól? Helyes volt-e az elvárásom?
17. Osztálykirándulás tervezése, szervezéssel kapcsolatos munkák felosztása

2 ÓRA

TANULJUK A TANULÁST
18. Irodalmi szövegekben a meghökkentő cím és szöveg
19. Humor az irodalomban
20-21.Jegyzetelési technikák –Filmkritika
22. Szövegértés írásban – Szövegértés szóban
23. Kérdéskultúra, kérdésértelmezés

6 ÓRA

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
24-25. Mi a környezettudatos magatartás
26. Ismeretterjesztő szöveg a szelektív hulladékgyűjtésről

3 ÓRA

MI A PÁLYÁNK?
3 ÓRA
27. Melyik a kedvenc tantárgyam?
29. Miben vagyok jó? Hol kell fejlődnöm?
29. Egy szakma bemutatása
GAZDASÁGI ÉLETRE NEVELÉS
3 ÓRA
30. Posta – viselkedés Saját ügyek intézése: diákigazolvány, szakköri jelentkezés stb.
31. SMS, e-mail, chat
32. A gazdaság fogalma
VÁLTOZÁS – SZABÁLY – RENDSZER – ÉRTÉKELÉS
33. Éves munka önértékelése.
34. Éves munka közösségi értékelése
35. Osztálykirándulás – élménykommunikáció
36. A nyári szünidő tervezése.
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A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve

A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvét (a továbbiakban: irányelv) kell alkalmazni a
nevelő-oktató munkát idegen nyelven (a továbbiakban: célnyelv) is folytató általános iskola,
gimnázium, szakgimnázium (az általános iskola, a gimnázium és a szakgimnázium a
továbbiakban együtt: iskola, a gimnázium és a szakgimnázium a továbbiakban együtt:
középiskola) nevelő-oktató tevékenységének megszervezésére.
A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése
mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének
fejlesztését szolgálja. Ennek érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok
megvalósítását szolgálja:
 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és
kiegyensúlyozott fejlesztése,
 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása,
 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése,
 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása.
A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális
tudatosság intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv
országaival, értsék azok kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá.
A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok
civilizációjának oktatása önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre.
A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a
célnyelvi országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával,
történelmével, kultúrájával kapcsolatos főbb ismereteket.
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás sajátos oktatásszervezési szabályai
(1) A két tanítási nyelvű iskolai oktatás csak akkor szervezhető meg az iskolában, ha az adott
iskola összes évfolyamára kiterjed.
(2) Az iskola a két tanítási nyelvű oktatás során a célnyelv mellett mindegyik évfolyamon
legalább három tantárgyat célnyelven tanít.
(3) A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelvet és a célnyelven tanított tantárgyakat a
készségtárgyak kivételével– a helyi tantervben meghatározottak szerint – csoportbontásban kell
megszervezni.
Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás
(1) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelv és a célnyelven tanított
tantárgyak tanítása egyidejűleg kezdődik. (2) Az általános iskolai két tanítási nyelvű oktatás az
iskola első évfolyamán kezdődik, és a nyolcadik évfolyamon legalább a KER szerinti B1
célnyelvi tudásszinten fejeződik be.
A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban elérendő célnyelvi szintek
(1) A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás célja, hogy az abban részt vevő tanulók
legalább hatvan százaléka a célnyelvből a) a hatodik évfolyamon a KER szerinti A2, b)
nyolcadik évfolyamon a KER szerinti B1 szintet elérje.
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Az iskolában folyó két tanítási képzés pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai
Tehetséggondozás (tanórán belül, kívül)
Nyelvvizsga felkészítés
Idegen nyelvi programok
Versenyek
Projektek
SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol két tanítási nyelvű képzés helyi tanterve
A két tanítási nyelvű képzés óraterve
A SÁIK Székhelyintézmény magyar-angol két tanítási nyelvű óratervét a törvényi előírásoknak
és szabályozásnak megfelelően alakítottuk ki. Az óraszámok kialakításánál minden évfolyamon
felhasználtuk a szabadon tervezhető órakeretet. A két tanítási nyelvű képzéshez rendelkezésre
álló két többletórát szintén minden évfolyamon felhasználtuk. Mindkét keretből az angol nyelv
illetve a civilizáció tantárgy óraszámát növeltük meg.
A célnyelven tanított tantárgyak körét így alakítottuk ki:
1. évfolyam: ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
2. évfolyam: ének-zene, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
3. évfolyam: környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
4. évfolyam: környezetismeret, vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat
5. évfolyam: természettudomány, vizuális kultúra, civilizáció
6. évfolyam: természettudomány, vizuális kultúra, civilizáció
7. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
8. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
A törvényi előírásoknak megfelelően a következő célnyelven tanított tantárgyak oktatása folyik
csoportbontásban:
3. évfolyam: környezetismeret
4. évfolyam: környezetismeret
5. évfolyam: természettudomány, civilizáció
6. évfolyam: természettudomány, civilizáció
7. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
8. évfolyam: biológia, matematika, civilizáció
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Kerettanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi oktatáshoz
I.Bevezetés
A célnyelv oktatásának alapvető célja a Közös Európai Referenciakerettel (a továbbiakban:
KER) összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal,
valamint a minden tevékenységhez, így a nyelvi kommunikációhoz is nélkülözhetetlen
motivációval.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik a motivációt. Mivel a
valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé,
ezért ezeket integráltan tanítjuk.
A két tanítási nyelvű általános iskolában a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás
egyszerre kezdődik, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon és fenn is maradjon a nyelvtanulás
iránti pozitív attitűd, így az első és a további idegen nyelvek tanulása is sikeres legyen. Ehhez
szükséges a folyamatos megerősítés, a pozitív tanári visszajelzés, melynek nyomán kialakul a
tanulók önbizalma és beszédbátorsága. Ebben az oktatási formában kiváló lehetőség nyílik a
nyelvi tehetség korai felismerésére, kibontakoztatására és fejlesztésére.
A két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás jellemzője a kommunikációs helyzeteken
alapuló, játékos nyelvtanulás korai megkezdése. A nyelvtanulás során a tanulók fejlettségi
szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihívást jelentő érdekes nyelvi
tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvet, amellyel minden esetben valamilyen
kommunikációs szituációban, kontextusban találkoznak, kezdetben az anyanyelvi fejlődés
mintájára sajátítják el. A célnyelvvel való ismerkedés középpontjában a kezdeti szakaszban a
hallott szöveg értése és a szóbeli interakció fejlesztése áll. Ennek következtében kialakul és
folyamatosan fejlődik a tanulók beszédészlelése, beszédértése, spontán beszéde és
beszédbátorsága, ami megfelelő alapot teremt a nyelvi készségek további fejlesztéséhez és
fejlődéséhez.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor is
részt vehet, aki kiemelkedő szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának,
kommunikációs készségének, valamint kommunikációs stratégiáinak kialakításában és
fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs helyzetek kialakulását, a tanulók
hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak a célnyelvet beszélik.
Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de
meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.
A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással,
az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd
kialakítása, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot is.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat)
hangsúlyozza a tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a
tanulók több közismereti tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket.
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Korán megkezdődik a célnyelv használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá
válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása
során építsenek meglévő ismereteikre és személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a
célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen
alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
A Nat minden képzési szakaszra előírja az elérendő minimumszinteket, és kitér az emelt
szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben támasztott elvárásokra is. A két tanítási nyelvű
iskolák követelményeit jogszabály szabályozza.
A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a Nat-ban és a „Két tanítási
nyelvű iskolai oktatás irányelvében” (a továbbiakban: Irányelvek) azok a nyelvi szintek és
kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex
fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.
A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás
fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő
beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák a tanulók
életkori sajátosságaival összhangban kerültek be a kerettantervbe.
A két tanítási nyelvű iskoláknál a KER szerinti legalacsonyabb követelményszint a 4.
évfolyam végén jelenik meg először. Ennek sikeres teljesítése érdekében ez a kerettanterv
meghatározza a 2. évfolyam végére elérendő készségeket is, a hallott szöveg értése és a szóbeli
interakció területén. A két tanítási nyelvű általános iskola kerettantervi fejlesztési céljai és a
hozzárendelt tartalmak az általános iskola első három évfolyamán heti négy, felsőbb
évfolyamokon legalább heti ötórás nyelvtanítással érhetőek el. A Nat és az Irányelvek általános
nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai tanulmányok befejezésének idejére a KER
szerinti C1 nyelvi szint. A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként
meghatározott nyelvi szintek a következők:
A
1

2

Két tanítási
nyelvű
képzés

B

C

D

E

F

G

2. évf.

4. évf.

6. évf.

8. évf.

10. évf.

12. évf.

KERszintben
nem
megadható

A1

A2

B1

B2*

B2**

* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a tanulók legalább
ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet.
**Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a tanulók
legalább kilencven százaléka érje el a KER B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési célja a
középiskolai nevelés-oktatás végére a KER C1 szint.

A két tanítási nyelvű általános iskola nyelvi fejlesztési céljait az első három évfolyamon heti
négy (évi 144), a felsőbb évfolyamokon heti öt (évi 180) órában kell teljesíteni.
A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli
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kommunikáció számos készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába, és fordítva, a célnyelv
tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az
interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága.
Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet,
ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető
autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a
szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogírás élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló
tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók beszélgethessenek
magáról a tanulásról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák elsajátításában, és lehetőségük
legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. A siker egyik kulcsa a folyamatos,
pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A nyelvtanítás, -tanulás sikeréhez hozzájárul, ha a nyelvtanulók ismereteit, érdeklődését,
igényeit, nyelvi és nem nyelvi készségeit sikerül bekapcsolni a tanulási folyamatba. A
nyelvtanulás a témák sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más tantárgynál
több lehetőséget kínál a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiségfejlesztésre.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, olvasott szöveg értése és íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott
kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan
tevékenységeket mutat be, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba.
Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket és a kapcsolódási pontokat a közismereti
tantárgyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés
elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák,
témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
Az ajánlott témakörök koncentrikus bővülése lehetőséget ad arra, hogy a korábban
megszerzett ismereteket gazdagítsák, elmélyítsék, új nézőpontokból vizsgálják meg a tanulók. A
kerettanterv minden fejlesztési szakaszban a tanulók életkorához, szükségleteihez alkalmazkodó
új témaköröket is javasol. Az ajánlott témakörök listája kitekintést ad a célnyelvi kultúrákra, és
ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését is. Azon túl, hogy a tanulók
magas szinten sajátítsák el a célnyelvet, az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi
országok civilizációja mellett más kultúrákat is megismerjenek, elfogadjanak, és olyan
kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak, amelyekben a kommunikációs partnernek nem
anyanyelve a célnyelv.
A kerettanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és
tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz
végére előírt KER-szinthez.

I.

1–2. évfolyam

A nyelvtanulás az első két évfolyamon játékos ismerkedést jelent a célnyelvvel, megalapozva a
későbbi tudatos nyelvhasználatot. Elsődleges célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az
idegen nyelvek tanulása iránt a pozitív attitűd és a tartós motiváció kialakításával. Fontos cél
továbbá, hogy a nyelvtanulás a kezdetektől élmény, érdekes tapasztalat legyen a tanulók
számára.
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Ebben a szakaszban elsősorban a beszédészlelés, beszédbátorság kialakításával és a hallás
utáni szövegértés fejlesztésével történik a kommunikatív kompetenciák megalapozása. A
nyelvtanulás a tanulók által értelmezhető szituációkban, kommunikációs helyzetekben, a beszélt
nyelven keresztül valósul meg, játékokra, dalokra, mondókákra, rövid párbeszédek
feldolgozására épülő kreatív és motiváló folyamat során. Az egyre bővülő feladatok,
kommunikációs helyzetek révén megtanulják kifejezni magukat az adott szituációkban,
megismétlik, utánozzák a hallottakat. A hallott szövegeket cselekvéshez, szituációhoz kötik, így
azok megértése és felidézése is könnyebbé válik.
A korai nyelvtanulásban kiemelt szerepe van a hallás utáni szövegértésnek, a
szókincsfejlesztésnek, a szóbeli interakciónak. A nonverbális eszközökkel támogatott hallott
szöveg segíti a tanulókat abban, hogy kikövetkeztessék és megértsék a mondanivaló lényegét.
Az élő beszéd, kommunikáció egyúttal mintát nyújt a kifejezések használatára, amelyeket kellő
ismétlés, gyakorlás után már egyedül is képesek alkalmazni. A kisgyermekkori, hallás utáni
nyelvtanulás nagymértékben segíti a szókincs bővülését, a kiejtés, az intonáció, a beszédtempó
célnyelvnek megfelelő fejlesztését.
Nagy szerepe van a megértést segítő eszközöknek, a célnyelvi kommunikáció nonverbális
elemekkel való támogatásának: a testbeszédnek, képeknek, tárgyaknak, történetek eljátszásának.
A saját tapasztalás, tevékenység útján rögzült kifejezések a későbbiekben könnyen előhívható
ismeretekké válnak. Ezek a tevékenységek fejlesztik a gyermeki kreativitást, lehetőséget adnak
arra is, hogy megtanuljanak élni a nonverbális kifejezőeszközökkel is. Ebben az életkorban az is
fontos, hogy a tanulók minden érzékszervükkel részt vegyenek a nyelvi tevékenységekben,
kapjanak vizuális megerősítést, és kézbe vehető tárgyakat is használjanak a nyelvtanulás során.
A célnyelvi írás-olvasás készségének célzott fejlesztése akkor kezdődhet el, amikor
anyanyelvükön már magabiztosan írnak és olvasnak a tanulók. Az első kétéves szakasz végén,
játékos formában már ismerkedhetnek az egyszerűbb szavak szóképével, illetve rövid,
nyomtatott formában megjelenő mondatokkal.
A tanulási folyamatban a tanuló egész személyisége formálódik, anyanyelvi és célnyelvi
kompetenciái egymással kölcsönhatásban fejlődnek. Fontos a változatos tevékenységformákra
lehetőséget nyújtó célnyelvi óravezetés. A vizuális elemekben gazdag tantermi környezet és
eszközrendszer ösztönzi a tanulókat a nyelvi tevékenységekben való aktív részvételre. Az
infokommunikációs eszközök bevonása már ebben az életkori szakaszban is segít a megértésben,
és motiváló hatással bír.
A nyelvtanulás során a tanuló sokszor találkozik más tantárgy, műveltségi terület tartalmaival
mint a nyelvtanulást segítő eszközzel vagy információforrással. Fejleszti a tanulói kreativitást, ha
lehetőséget kapnak a különböző tanórákon elsajátított szókincs célnyelvi órán való
alkalmazására.
A tanórai tevékenységek többsége csoport- vagy pármunkában történik. Ezek a feladatok a
nyelvi fejlesztésen túl jó lehetőséget adnak a tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztésére
(együttműködés, tolerancia), illetve a közösségformálásra.

A

B

1

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

2

Előzetes tudás

Otthon és az óvodában szerzett készségek, személyes és
szociális kompetenciák, tanulási képességek. Játékok,
szituációs feladatok az otthoni és az óvodai életből.
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A tanuló képes követni a nonverbális elemekkel erősen
támogatott, célnyelven történő óravezetést;
követi a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a
jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak
rendelkezésére;
felismeri és végrehajtja az általa már hallott utasításokat;
a hallott szöveg tartalmát különböző módokon (mozgás,
A tematikai egység nevelésihang, rajz) meg tudja jeleníteni;
fejlesztési céljai
képes rövid, egyszerű szövegeket, pl. mondókákat
memoriterként elmondani;
tud egyszerű szövegben hallott információt más
tevékenység során felhasználni;
megérti a gyakoribb, mindennapi, nagyon egyszerű
szavakat és fordulatokat, amelyek a személyével,
közvetlen környezetével kapcsolatosak.
C
A fejlesztés tartalma
A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, az artikulációs bázis fejlesztése,
speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megismerése, megfigyelése.
A nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés megértése.
Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, szavakból, rövid mondatokból álló
kijelentések megértése.
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, nonverbális elemekkel támogatott tanári
utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, szerepjáték stb.).
A személyi adatokra és konkrét szükségletekre vonatkozó egyszerű kifejezések
megértése.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű szövegek
bemutatásának követése.
Tanári beszéd és/vagy hangzóanyag hallgatása, együttmondása után közös vagy önálló
ismétlés.
A kiejtés, intonáció, hangsúly játékos gyakorlása (pl. hangerőváltással, érzelmek
kifejezésével, mozgás kíséretével).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: gyermekdalok,
gyermekversek, mondókák, képekkel illusztrált történetek, cselekvéssorok, mesék,
rövidfilmek, tanárral, tanulótársakkal folytatott rövid párbeszéd, tanári beszéd.

D
Fejlesztési egység

E
Szóbeli interakció
Otthon és az óvodában szerzett tapasztalatok, készségek,
személyes és szociális kompetenciák, tanulási
képességek, a tanuló természetes kíváncsisága,
Előzetes tudás
motivációja.
Játékok, szituációs feladatok az otthoni és az óvodai
életből.
A tanuló képes aktívan részt venni az interakciót igénylő
A tematikai egység nevelési- célnyelvi gyermekjátékokban;
részt vesz egyszerű interakcióban, ahol a kommunikáció
fejlesztési céljai
a lassabb beszéden és ismétlésen alapul;
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be tud kapcsolódni az egyszerű játékos feladatokba;
képes megválaszolni egyszerű kérdéseket a közvetlen
szükségletek vagy jól ismert témák területén, illetve
azokra reagálni;
tud másoktól dolgokat kérni és másoknak dolgokat adni;
képes tevékenységekkel reagálni egyszerű tanári
utasításokra pl. mozgás, rajzolás;
képes a célnyelvi normáknak megfelelő kiejtés, intonáció
és beszédtempó utánzás alapján történő elsajátítására.
F

1

II.1.

1
2

3

4
5

A fejlesztés tartalma
Egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való
reagálás rövid válaszokkal.
Cselekvéssel ismert szituációs játékokhoz, tantermi játékokhoz való kapcsolódás.
Néhány egyszerű, mindennap használt mondatszerkezet korlátozott mértékben történő
alkalmazása példa alapján.
A legegyszerűbb mindennapi udvarias üdvözlési és búcsúzási, bemutatkozási
formulák használata.
Kérés, köszönet, sajnálkozás kifejezése.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre begyakorolt megnyilatkozások megértése és
reagálás azokra.
Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket
tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása társakkal, tanárral.
Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív
részvétel.
Bekapcsolódás nonverbális elemekkel támogatott, közös szöveg- és mesemondásba
ismert szavak, kifejezések ismétlésével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, mondókák,
gyermekversek, rövid, képpel illusztrált történetek, rövid párbeszédek.
Ajánlott témakörök
A
Ajánlott témakörök
Személyes vonatkozások, család
Személyes bemutatkozás.
Család bemutatása rajzok, képek segítségével.
Környezetünk
Az otthon, lakás bemutatása (szobák, helyiségek megnevezése).
Időjárással kapcsolatos kifejezések.
Állatok, gyümölcsök megnevezése.
Az iskola
Személyes iskolai, illetve tantermi eszközök megnevezése.
Életmód
Napirend, napszakok ismerete.
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Mindennapi használati tárgyak, játékok megnevezése.
Alapvető ételek megnevezése, csoportosítása (pl. egészségesre, egészségtelenre).
Évszaknak megfelelő öltözködés, ruhadarabok neve.
Szabadidő, szórakozás
Ünnepek.
Szabadidős játékok, sportok megnevezése.
Közlekedési eszközök neve.
Játékok megnevezése.

B

1

II.
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A fejlesztés várt
eredményei a ciklus
végén

C
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben,
követi a célnyelvi óravezetést, megérti az egyszerű
utasításokat.
Alapvető szókincse van, melyet konkrét szituációkban fel tud
használni.
Egyszerű, rövid mondatokat használ a bemutatkozás során.
A tanult szavakat, kifejezéseket hallás után megérti, rövid
válaszokkal, tevékenységgel reagál azokra.
Aktívan részt vesz interakciót igénylő nyelvi játékokban.
Megérti az illusztrációval, testbeszéddel alátámasztott
rövid szövegek jelentését.
El tudja végezni a különböző forrásokból (tanár, magnó,
videó stb.) hallott egyszerű szöveghez tartozó feladatokat.
Fel tud idézni néhány dalt, verset, mondókát.

5–6. évfolyam

Az 5–6. évfolyamon a célnyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további
nyelvtanulási folyamatba. Ez a KER megfogalmazásában azt jelenti, hogy a hatfokozatú skála
alapszintje első fokozatának megfelelő nyelvismerettel rendelkeznek. Az előző fejlesztési
szakaszokban – elsősorban osztálytermi keretek között – már számos olyan helyzetben
kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához elengedhetetlenül
szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes boldogulásuk egyik
fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott és olvasott célnyelvi
szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük. Megtanulták, hogy az írás a célnyelv tanulásának
szolgálatába állítható, és egyszerű formában önkifejezésre is tudják használni. A feldolgozott
tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és lehetőségük nyílt azt összevetni a
magyarral. A célnyelven tanult tantárgyak szókincsét, speciális kifejezéseit kreatívan
használhatták a célnyelvi órákon.
A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések önbizalmat adtak nekik, és néhány
alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az első lépéseket az önálló
nyelvtanulóvá válás útján.
Az 5–6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban
történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák
fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikaiművészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre
nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási
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pontok alakulnak ki a természettudományos és technikai kompetencia, valamint a munkaformák
révén a kezdeményezőképesség kompetenciaterületével. A két tanítási nyelvű oktatás
órakeretébe az 5–6. évfolyamon lép be a célnyelvi civilizáció tantárgy, melynek ismereteit
felhasználva további lehetőség nyílik az interkulturális ismeretek fejlesztésére.
A tantárgyi integráció keretében a tanulók megtanulják célnyelven bemutatni hazánk
ünnepeit, értékeit kortársaiknak. Így a személyes és társas kapcsolati kompetenciák árnyaltabban,
bővebb tartalommal kerülhetnek fejlesztésre a célnyelvi órák során.
A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több
autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik
köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat.
Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan
továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben
előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani
jelenségek. A helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket
maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha
gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres
próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes
nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és
mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.
Az 5–6. évfolyamon a szóbeliség mellett egyre nagyobb szerepet kap az írásbeli
kommunikáció fejlesztése, a célnyelvre jellemző formák, kifejezések használatának bemutatása,
gyakorlása. A tanulók különböző szövegfajtákkal találkoznak ebben a szakaszban, olyanokkal is,
melyeknek a formai követelményei eltérnek a hazaitól (pl.: levélírás).
A korábbi témakörök az 5–6. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a
tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az
újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a Nat-ban megadott más műveltségi
területek tartalmaival, és lehetővé teszik, hogy a tanulók a nyelv eszközével alaposabban,
árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció
fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának és
annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témákkal is foglalkozzanak, amelyek
aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos
munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében
fejleszthetik nyelvtudásukat.
Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási
stratégiák köre. Ezek elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók egyre inkább az iskolán kívül is
hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. A célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás
révén egyre inkább megtapasztalják azt is, hogy a nyelvtanulás nem öncélú tevékenység, s azt,
hogy a nyelvnek fontos szerepe van az információszerzésben.
A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 6. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2
szintet.
A
B
1

2

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi
eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés
megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez
kapcsolódó feladatok megoldása.
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Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A tanuló megérti az osztálytermi
tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat;
megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű
kérdéseket és kijelentéseket;
felismeri a tanult témakörökben elhangzó
szövegekben a tanult szavakat, szó- és
beszédfordulatokat, és tud ezekből következtetni a
szövegek témájára, tartalmára;
követi az ismert témakörökben elhangzó
szövegekben a beszélők gondolatmenetét;
képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető
információt az ismert témakörökben elhangzó
szövegekből, részben önállóan, részben a megértést
segítő, változatos feladatokra támaszkodva;
egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést
segítő alapvető stratégiát.

C

1

A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel
támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári
utasítások megértése.
Rövid kérések és kijelentések megértése ismert témákról.
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus
szövegek előadásának, bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek
felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra
vonatkozóan; a megértést segítő, változatos feladatok segítségével a szöveg lényegének,
néhány konkrét információnak a kiszűrése.
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélő(k)
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet
figyelembevételével.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez
igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat
megismételve beszélnek.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: dalok, versek,
képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató
multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral,
tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid
párbeszédek, tanári beszéd.

1

D
Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

E
Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
kommunikáció.
A tanuló képes kommunikálni egyszerű és
közvetlen információcserét igénylő feladatokban
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számára ismert témákról, egyszerű nyelvi
eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal;
kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi
helyzetekben, válaszol a hozzá intézett kérdésekre,
illetve rövid párbeszédet folytat;
megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán
használata útján;
képes tudatosan alkalmazni egyre több
kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát,
illetve megértse beszédpartnerét;
megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához
közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.
F

1

A fejlesztés tartalma
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése
egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása.
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi
eszközökkel.
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések,
felszólítások megfogalmazása, illetve azokra történő válaszadás.
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben,
beszélgetésben.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán
kommunikálás célnyelvi beszélőkkel.
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés
alkalmazása, illetve szükség esetén a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése,
pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében.
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése
és alkalmazása (pl. beszélgetés fenntartása, követése, lezárása).
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre)
való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid párbeszédek,
egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések,
információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek,
spontán megnyilvánulások.
G

H

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Összefüggő beszéd
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szöveg
elmondása a tanuló számára ismert témában.
A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél
saját magáról és közvetlen környezetéről;
saját munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja
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be;
rövid, egyszerű történetet mesél el;
egyszerű állításokat, összehasonlításokat,
magyarázatokat, indoklásokat fogalmaz meg;
egyszerű nyelvtani szerkezeteket és
mondatfajtákat használ;
lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat,
szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket
és ok-okozati összefüggéseket fejez ki;
képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb
stratégiákat;
beszédében alkalmazza a célnyelvi normához
közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót.
I

1

A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg
elmondása ismert témákról, felkészülés után.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű
nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok,
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi
normához közelítő kiejtés gyakorlása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek,
élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása),
előadás, prezentáció, témakifejtés.

J

K

1

Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően
egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése.
A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid
szövegeket;
megtalál alapvető információkat egyszerű,
hétköznapi szövegekben;
megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus
szövegek lényegét, kiszűri a szövegekből az
alapvető információkat;
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat végez
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el;
képes meglevő készségeit kreatívan használni az
olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez;
növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról;
fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó
irodalmi, művészeti alkotások iránt.
L

1

A fejlesztés tartalma
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek
megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben,
prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek
olvasása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek,
dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások,
hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok
hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend,
egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek.

1

M
Fejlesztési egység

2

Előzetes tudás

3

A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai

N
Íráskészség
A1 nyelvi szint, azaz rövid, egyszerű mondatok írása
ismert témákról; különböző műfajú és a tanulók
életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása
mintát követve.
A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen
környezetével kapcsolatos témákról;
az írást a kommunikáció eszközeként használja
egyszerű interakciókban;
gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban fejezi ki;
kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű
szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról;
felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok
sajátos szerkezeti és stílusjegyeit.
O

1

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid szövegek másolása, diktálás utáni leírása.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével
kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás,
élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet).
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Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers,
dalszöveg, rapszöveg írása).
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért,
azután).
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját
írásmű készítése során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes vagy
SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírás, ismertető,
képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS.
IV.1. Ajánlott témakörök

1

2

3

4

5

6

7

8

A
Ajánlott témakörök
Család
Én és a családom.
Sajátmagam és családtagok bemutatása. A külső megjelenés leírása. Foglalkozások.
Családi események, közös programok.
Családi ünnepek.
Napirend.
Otthon
Otthonom, szűkebb környezetem.
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak. Házimunka.
Kedvenc dolgaim.
Lakóhelyem, tágabb környezetem.
Étkezés
Napi étkezések.
Kedvenc ételeim, italaim. Étkezési szokásaim.
Egészséges táplálkozás.
Receptek, főzés, sütés.
Idő, időjárás
Az óra.
Évszakok és hónapok.
A hét napjai és napszakok.
Időjárás, időjárási jelenségek megfigyelése.
Öltözködés
Évszakok és ruhadarabok.
Kedvenc ruháim.
Divat.
Sport
Testrészek.
Sportok, sportfelszerelések.
Kedvenc sportom.
Sportversenyek.
Iskola, barátok
Iskolám, osztálytermünk.
Tantárgyaim, tanáraim.
Osztálytársaim, barátaim.
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10

11

12

13

14
15

16

17
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Tanórán kívüli közös programjaink.
Iskolai élet más országokban.
Szabadidő, szórakozás
Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.
Internet, interaktív játékok.
Közös időtöltés barátokkal.
Természet, állatok
Kisállatok.
Kedvenc állataim.
Vadon élő és állatkerti állatok.
Ünnepek és szokások
Az én ünnepeim.
Ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Város, bevásárlás
Városok, települések, falvak.
Épületek, utcák.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac.
Vásárlás.
Az én városom/falvam.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás.
Táborok, osztálykirándulás.
Közlekedési eszközök.
Fantázia és valóság
Kedvenc olvasmányaim, könyveim.
Zene, művészetek
Kedvenc zeném, együttesem. Hangszerek.Filmek típusai.
Film élményei.
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág.
Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja.
Szelektív hulladékgyűjtés.
Egészséges életmód
A helyes táplálkozás.
B

1

C
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló egyszerű, hangzó szövegekből kiszűri a
lényeget és néhány konkrét információt.
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz
részt rövid beszélgetésekben.
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi
A fejlesztés várt eredményei a
eszközökkel megfogalmazva történetet mesél,
ciklus végén
valamint leírást ad saját magáról és közvetlen
környezetéről.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket,
különböző típusú egyszerű írott szövegekben
megtalálja a fontos információkat.
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír
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hétköznapi, őt érintő témákról.

X. A célnyelvi civilizáció tantárgy
X.1.

Bevezetés

A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók
tájékozottá váljanak a célnyelvi országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a
célországok földrajzát, gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, tudománytörténetét,
tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művészetét, valamint a mindennapi élet kultúráját
is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi integráció megvalósítására és a célnyelv
iránti érdeklődés fenntartására.
A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a
tanulók személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a véleményformálás
képessége mellett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a tolerancia képességét;
fejleszti a célnyelvi kommunikációs kompetenciát.
A célnyelvi civilizáció tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához
igazítva szintetizálja a Nat nevelési célkitűzéseit.
A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a
magyar kultúra értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott
képük, és el tudják helyezni a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes
értékrendben. Tanulmányaik segítségével felfedezik és megértik a célországokban honos etikai
elveket, és összevetik ezeket a különböző kultúrák – köztük saját nemzetük – etikai elvárásaival,
így gazdagodik erkölcsi világképük.
A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat
(udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek,
dialektusok), ezáltal hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és
munkájuk során is.
A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a
munka világáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel.
A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi
országok hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes
országok fejlődésének folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos
médiumok használatát. Eleinte segítséggel, később önállóan értékelik a talált információk
hitelességét. A hagyományos könyvtárhasználatot is gyakorolják, hogy magabiztosan tudjanak
tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári gyűjtemények anyagaiban.
A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok
megoldása során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés közben
megtanulnak a célnyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető,
lényegkiemelő jegyzetelési technikákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor.
Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolataikat, megállapításaikat
kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó lehetőséget kínál a kooperatív
tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szakértői csoport stb.).
A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia
fejlesztését támogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, hogy
szociokulturális ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, gyakorlatot
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szereznek a kultúrák közötti párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy segítséget
jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásában.
Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó
területek természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a
környezettudatos életmód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bővítik
természettudományos műveltségüket a célországok tudományos-technikai vívmányainak
megismerésével.
Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam
felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. Megtanulják
az emberi jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség
megbecsülését. Tájékozódnak más országok kulturális örökségéről az irodalomban, a zenében, a
táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek
kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. A
tantárgy tanulására jellemző produktív és interaktív tevékenységek támogatják a művészeti
alkotások értő és beleérző értelmezését a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok
vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a
művészetek, a művészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak az esztétikai élmények
befogadására.
Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek
alkalmazása felkészíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják,
hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, vagy
hogyan vitassák mások véleményét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják elfogadni a
kritikát, és mások értékelésének kulturált módját is gyakorolhatják. A folyamat
eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső motivációjuk, és kialakulnak önálló
tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele.
A két tanítási nyelvű általános iskolai képzésben a célnyelvi civilizáció óraszáma az 5–8.
évfolyamon heti 1 óra. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik
meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven
tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket,
ismereteket.
A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai:
1. Ismeretszerzés célnyelven
2. Mérlegelő gondolkodás
3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
4. Tájékozódás időben és térben
Bontásban lásd lent:
X.1.1. Ismeretszerzés célnyelven
5–6. évfolyam
1. Ismeretszerzés célnyelven
Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből,
célnyelven hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, különböző médiumok anyagából.
Információgyűjtés segítséggel. Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegekben, ezek
felhasználásával, tanári segítséggel vázlat készítése célnyelven.
Információgyűjtés könyvtárban.
A megismert információk csoportosítása, a különbségek és hasonlóságok felismerése.
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Autentikus szövegek, a célországokra jellemző dalok, mondókák felhasználása a célországban
élők szokásainak megismeréséhez.
Atlaszok, gyermeklexikonok használata.
Közös forráskeresés célnyelven az internet lehetőségeit felhasználva.
2. Mérlegelő gondolkodás
A célnyelv országai hazánkétól eltérő sajátosságainak felismerése.
Híres emberek, történelmi hősök külső és belső tulajdonságainak bemutatása, véleményezése.
Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények értékelése.
Kitalált személyek és történelmi szereplők megkülönböztetése.
Kérdések önálló megfogalmazása az adott témával kapcsolatban.
Önálló vélemény megfogalmazása eseményekről és személyekről.
3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
Beszélgetés a célnyelvi országok szokásairól, hagyományairól.
Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése, ezekhez rövid magyarázat adása célnyelven.
A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek felsorolása. Egy-egy cselekvés mellett vagy ellen
szóló érvek gyűjtése.
Mások véleményének türelmes meghallgatása és figyelembevétele.
Tanultak kapcsán néhány mondatos összefüggő szöveg írása.
4. Tájékozódás időben és térben
Célnyelvi országok és fontosabb városaik azonosítása térképen.
Kronológiai adatok rendezése segítséggel.
A földrajzi környezet életmódra, a szokások kialakulására gyakorolt hatásának felismerése.
A megismert események időrendbe állítása.
Egyes események, szokások megkülönböztetése aszerint, hogy a jelenhez, a múlthoz vagy a
régmúlthoz tartoznak-e.
Párhuzamok és különbözőségek keresése Magyarország és a célország(ok) szokásai,
hagyományai között.

7–8. évfolyam
1. Ismeretszerzés célnyelven
Ismeretszerzés célnyelven írt információs szövegekből, ezek rendszerezése és értelmezése.
Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) készítése.
Önálló információgyűjtés célnyelven adott témához különböző szövegekből, médiumokból,
ezekhez rövid szöveges tartalmi ismertető készítése célnyelven.
A megismert információk csoportosítása, rendszerezése, összehasonlítása.

Filmek, képek, egyszerűsített szövegezésű szépirodalmi alkotások felhasználása a
célországokban élők szokásainak, hagyományainak, életmódjának megismeréséhez.
Segédkönyvek, kézikönyvek, digitális és nyomtatott atlaszok, térképek, digitális és nyomtatott
lexikonok használata.
Az olvasmányok lényegét kiemelő vázlat készítése célnyelven.
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Az interneten található digitális források felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és
kockázatainak ismeretével.
2. Mérlegelő gondolkodás
A célnyelvi országok társadalmi berendezkedéséről szerzett ismeretek alapján kérdések
megfogalmazása.
Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése.
Sorsdöntő események hatásainak elemzése.
Tények és vélemény megkülönböztetése újságcikkekben.
Igaz történetek és legendák valóságtartalmának, összefüggéseinek vizsgálata.
Feltevések megfogalmazása a célnyelvi országokról tanult ismeretek kapcsán.
Önálló vélemény megfogalmazása történelmi eseményekről, szereplőkről.
3. kommunikáció és problémamegoldás célnyelven
Összefüggő szövegalkotás írásban és szóban a célnyelvi országokról kulcsszavak, kifejezések
felhasználásával.
Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven, ahol a cél a tanultak összefoglalása, önálló
kiegészítése.
A tény és a vélemény megkülönböztetése.
Saját vélemény érthető megfogalmazása, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés
megkülönböztetése.
Fogalmazás írása valamely célnyelvi országban meglévő szokásról, hagyományról,
összehasonlítás.
4. Tájékozódás időben és térben
Célnyelvi országok és a legfontosabb történelmi helyszínek azonosítása térképen.
Eseménye csoportosítása korok szerint. Egyes korszakok jellegzetességeinek megragadása és
összehasonlítása.
A földrajzi elhelyezkedés és a történelmi, társadalmi események közötti összefüggések
felismerése.
Néhány kiemelt esemény, jelenség időpontjának ismerete.
A tanultak elhelyezése egy kiemelt időponthoz képest.
A tanult helyek megkeresése a térképen. Események, jelenségek leolvasása történelmi
térképekről, elhelyezésük a megfelelő történelmi korszakban.
Párhuzamok és különbözőségek keresése Magyarország és a célország(ok) társadalmi eseményei
között térben és időben.

X.2.

5–6. évfolyam

Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már négy éve tanulják a célnyelvet, így rendelkeznek
alapvető információkkal a célnyelvi országokról. Nyelvi szintjük eléri a KER szerinti A1-es
szintet.
A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák
fejlesztésében, a nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi,
művészeti és természettudományos ismeretekhez jutnak a tanulók. Nem az ismeretek egyszerű
befogadása a cél, hanem az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes események,
szokások, jelenségek összehasonlítása. Az ismeretek elsajátítása során kialakul a tanulókban az
érdeklődés a célnyelvi országok kultúrája iránt. A saját és a célnyelvi kultúrák megismerése,
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összehasonlítása révén bővül műveltségük, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul
elfogadó magatartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő kultúrákra.
A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv,
így annak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy
tartalma szoros kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi országok
sokoldalú megismerése természetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi,
történelmi, képzőművészeti, irodalmi ismereteik kreatív és interaktív felhasználásához. A
tanulók az infokommunikációs technológiai eszközökkel (IKT) támogatott információszerzést és
-feldolgozást is gyakorolhatják, kezdetben segítséggel, majd képessé válnak az önálló
kutatómunkára és a megszerzett információk produktív alkalmazására.
A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és
csoportmunkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a
kreatív megnyilvánulások ösztönzése, elismerése.
A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét egymástól, közöttük tartalmi
összefüggés, egymásra épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában
történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek
elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven tanított
tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket, ismereteket.

1
2

3

A
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

4

Ismeretek /
fejlesztési
követelmények

5

Kulcsfogalmak /
fogalmak

B
A célnyelvi országok természetföldrajza, gazdasága
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
elhelyezkedéséről, legalapvetőbb földrajzi adottságairól.
A tanuló térképen azonosítja a célországokat, képes megmutatni
azok nagyobb városait, folyóit, tavait, hegyeit;
következtetni tud a földrajzi elhelyezkedésből az életmódra;
információt tud szerezni az ország természeti adottságairól
autentikus anyagok (prospektusok, útleírások) segítségével;
ismeri a célnyelvi országok főbb közlekedési lehetőségeit, jellemzőit
és a célnyelvi országok fizetőeszközeit, azok viszonyát a
magyarországiéhoz.
A célnyelvi országok főbb városainak, legfontosabb domborzati és
vízrajzi jellemzőinek felismerése, értelmezése térképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása az éghajlat és az időjárási
viszonyok, valamint az életmód között.
A célnyelvi országok fizetőeszközének megismerése.
Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák megismerése.
A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedés megismerése, az
egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai.
Autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre.
Térkép, vázlat segítségével a tanuló bemutat egy-egy célországot,
vagy annak egy-egy területét.
Topográfiai jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és
földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, településtípusok, a
pénz világa, közúti közlekedés.

678

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

1
2

3

4

5

1
2

3

4

C
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél
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D
A célnyelvi országok történelme, társadalmi viszonyai

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
jellegzetességeiről.
A tanuló képes meghatározni a célnyelvi országok államformáját,
A tematikai
időrendbe helyezi a legmeghatározóbb történelmi eseményeket, ismeri
egység
az azokhoz köthető legfontosabb személyeket;
nevelésiössze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok hazai
fejlesztési
eseményeit a célnyelvi országokban történtekkel;
céljai
össze tudja hasonlítani a célnyelvi és magyarországi iskolai élet főbb
vonásait, felismeri az azonosságokat és különbségeket.
A célnyelvi országok államformáinak, legfontosabb szimbólumainak
(zászló, címer) megismerése.
Legfontosabb történelmi események megismerése, kronológiai
sorrendbe helyezése.
Ismeretek /
A magyar és a célnyelvi országok tanult történelmi eseményeinek
fejlesztési
összehasonlítása.
követelmények
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország
életére.
Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban és
Magyarországon.
Kulcsfogalmak Társadalom, jelképek, a társadalmi együttélés szabályai, erkölcs,
illem, jogok és kötelességek az iskolában.
/ fogalmak
Előzetes tudás

E
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

F
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi
országokban

A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
hagyományairól, szokásairól, ünnepeiről.
A tanuló képes segítséggel információt gyűjteni a célországokban élő
emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző
életkörülményeikről;
A tematikai
ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésük módját és
egység
szimbólumait;
nevelésitud röviden ismertetni néhány, a célnyelvi országokra jellemző
fejlesztési
népszokást, kialakulásukkal és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmekkel;
céljai
röviden be tudja mutatni a legelterjedtebb családi ünnepeket, és ismer
néhány hozzájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szokást;
képes ismertetni néhány tipikus tájjellegű ételt és italt; tudja egy-egy
tipikus étel elkészítési módját, receptjét.
A célnyelvi országokban lakó emberek jellemző életmódjának,
Ismeretek / mindennapi életének megismerése. A vidéki és a városi életmód
jellegzetességei.
fejlesztési
követelmények Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok
leírása.
Előzetes tudás
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A célnyelvi országok családi ünnepeinek, népi hagyományainak,
szokásainak megismerése.
Népszokások, hiedelmek elmondása, kialakulásuk ismertetése vázlat
segítségével.
Vendégvárás, vendéglátás társadalmi szokásai nálunk és néhány
célországban.
Az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési szokások
ismertetése, jellemző ünnepi menü összeállítása.
Városi és vidéki élet, család, állami és családi ünnepek, népszokás,
Kulcsfogalmak
hiedelem, életmód, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás,
/ fogalmak
nemzeti ételek, gyorséttermek.

G
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

H
Szabadidő, sport a célnyelvi országokban

A célnyelv tanulása során a tanulóknak előzetes ismeretei vannak a
célnyelvi országok jellemző, tradicionális sportágairól.
A tanuló képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző otthoni és
A tematikai házon kívüli szabadidős és hobbitevékenységeit;
tud példát mondani kulturált szórakozási, szabadidős
egység
tevékenységekre;
nevelésibe tudja mutatni a célországokra jellemző nemzeti sportokat, ismeri a
fejlesztési
legjelentősebb sporteseményeket;
céljai
képes összehasonlítani a célnyelvi országok és a hazai iskolai élet
jellemző sporttevékenységeit.
Jellemző szabadidős tevékenységek bemutatása, összehasonlítása a
hazaiakkal.
A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása.
Ismeretek /
Nemzeti sportok, sportágak megismerése, a szabályok bemutatása, a
fejlesztési
sport szerepe a mindennapi életben.
követelmények
Iskolai sporttevékenységek bemutatása, a különböző országok iskolai
lehetőségeinek összehasonlítása.
Ismert és eredményes sportolók bemutatása.
Kulcsfogalmak Egészséges életmód, sportolás, fair play, szabadidő hasznos eltöltése,
kulturált szórakozás, hobbi.
/ fogalmak
Előzetes tudás

I
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

2

Előzetes tudás

3

A tematikai
egység
nevelésifejlesztési
céljai

J
A célnyelvi országok irodalma, művészete
A célnyelv tanulása során szerzett ismeretek a célnyelvi országok
gyermekirodalmáról.
A tanuló ismer a célországokhoz köthető legendákat, történeteket,
irodalmi alkotásokat, tudja ezeket valóságtartalmuk alapján
csoportosítani (mondák, legendák vagy valós megtörtént események);
ismeri a legjelentősebb legendákban, történelmi leírásokban szereplő
személyeket;
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ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető írót, költőt,
gyerekverset, irodalmi alkotást;
ismeri a célnyelvi országok leghíresebb múzeumait, néhány, ezekben
kiállított tárgyat;
ismer néhány, a célnyelvi országokhoz köthető képzőművészt,
zeneszerzőt és zenészt.
Különböző műfajú irodalmi szövegek megismerése, azok tartalmának
felhasználása a célnyelvi országok történelmének feldolgozásában.
A valóságon és a legendákon alapuló történetek szétválasztása.
Irodalmi alkotások (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások)
Ismeretek / megismerése.
A legjellemzőbb képzőművészeti műalkotások, múzeumi tárgyak
fejlesztési
követelmények felismerése.
A célnyelvi ország leismertebb képzőművészeinek, íróinak, költőinek
megismerése.
Zenekari művek, dalok, népdalok, rigmusok megismerése, célnyelvi
országok szerinti csoportosítása.
Legenda, mítosz, történelmi szemelvény, irodalmi műalkotás,
Kulcsfogalmak
meghatározó képzőművészeti alkotás, klasszikus és
/ fogalmak
popzene.

K
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

L
Magyarország bemutatása külföldieknek

Az iskolai tanulmányok során és az iskolán kívül szerzett
tapasztalatok a hazai ünnepek köréről.
Előzetes tudás
A tanuló ismeri szülőhelyét, azt el tudja helyezni az ország térképén.
Ismeri az ország főbb hegy- és vízrajzi jellemzőit.
A tanuló rendelkezik alapvető célnyelvi szókinccsel a történelem,
társadalmi és állampolgári ismeretek és földrajz tantárgyak
témakörében;
A tematikai
képes bemutatni hazánk földrajzi jellemzőit;
egység
fel tudja sorolni, egy-két mondattal ismerteti hazánk legjelentősebb
nevelésitörténelmi eseményeit a már megismert időszakokból;
fejlesztési
bemutatja nemzeti jelképeinket, ünnepeinket; legfontosabb
céljai
hagyományainkat;
tud leírást adni arról az iskoláról és településről, ahol tanulmányait
folytatja;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját.
Ismeri és használja a történelmi események, földrajzi adottságok,
jellegzetességek bemutatásához szükséges célnyelvi szókincset.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájegységeinek, hegyeinek,
Ismeretek / folyóinak megnevezése, bemutatása.
Történelmi csomópontok, azok hatásainak, következményeinek
fejlesztési
követelmények bemutatása.
Idegenvezetői szerepjáték arról a városról, ahol tanul (elhelyezése az
országban, főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói).
Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi

681

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

5

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

országokkal.
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása.
Kulcsfogalmak Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város és a vidék természeti,
kulturális értékei.
/ fogalmak

M

1

X.3.

N

A tanuló ismeri a célországok földrajzi elhelyezkedését, geográfiai
jellemzőit.
Időrendbe tudja helyezni a legmeghatározóbb történelmi eseményeket,
A fejlesztés személyeket, észreveszi az ok-okozati összefüggéseket.
Ismeri a célnyelvi országok és hazánk nemzeti jelképeit,
várt
eredményei a szimbólumait, a legfontosabb nemzeti és családi ünnepeket,
két évfolyamos szokásokat, ezeket összehasonlítja a magyarországiakkal.
ciklus végén Össze tud hasonlítani célnyelvi országokhoz, illetve hazánkhoz
köthető népszokásokat, hiedelmeket.
Felismer célországokhoz köthető művészeti, zenei alkotásokat, ismer
híres múzeumokat.
7–8. évfolyam

Ebbe a szakaszba érve a diákok már két éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat,
nyelvtudásuk a KER szerinti A2 szinten van. Nyelvtudásuk lehetővé teszi, hogy idegen nyelven
is szerezzenek információkat a körülöttük lévő világról, és ezzel a lehetőséggel tudatosan
éljenek. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civilizáció tanulása során a már meglévő
földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteiket felhasználhatják,
továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, analizáló gondolkodásmódra ad lehetőséget, s
egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási stratégia kialakításában.
A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét,
gazdaságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai
vonatkozásaival, s megtanulják a célnyelvi és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani,
bemutatni. A tudományos életben elért magyar eredmények, világhírű tudósaink munkásságának
megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet szellemi és tárgyi öröksége iránt érzett
megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erősítik interkulturális készségeiket és a
nemzeti öntudatot is.
A feladatok jellege, tartalma egyre több lehetőséget biztosít az önálló kutatómunkára, egyéni
és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következtetéseiket,
gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.
A 7–8. évfolyamon az előző szakaszok témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása
során megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek.
A 8. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával önállóan is
megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be tudják mutatni
Magyarország természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a világra,
interperszonális kapcsolataikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek.

1

A
Tematikai

B
A célnyelvi országok természetföldrajza
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egység /
Fejlesztési cél
2

3

4

5

1

A célnyelv országaira vonatkozó általános ismeretek (fekvés, főváros,
Előzetes tudás folyók, éghajlat). A tanuló ismeri a nemzeti jelképeket,
szimbólumokat.
A tanuló képes tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket
levonni leírásokból, táblázatokból, grafikonokból, diagramokból,
A tematikai
térképekből;
egység
tud következtetni a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati
nevelésiviszonyokból az ország jellemzőire: az életmódra, a kulturális
fejlesztési
szokásokra, a mindennapi életre;
céljai
tud információt szerezni az ország természeti adottságairól autentikus
anyagok (prospektusok, útleírások, ismeretterjesztő filmek)
segítségével.
A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének,
felszínformáinak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek
bemutatása, jelölése kontúrtérképen.
Ok-okozati összefüggések megállapítása a földrajzi helyzet, az
Ismeretek /
éghajlat és az időjárási viszonyok, valamint az életmód és a kulturális
fejlesztési
szokások között.
követelmények
Autentikus anyagok felhasználása, értelmezése, mint az ismeretszerzés
egyik forrása.
Egyéni vagy csoportos előadások készítése, információszerzés
célnyelven egy-egy adott témáról.
Topográfia, nemzeti jelképek, szimbólumok, felszíni formák,
Kulcsfogalmak
víztípusok, éghajlati és földrajzi övezetek, településtípusok, időjárási
/ fogalmak
és éghajlati tényezők.

C
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

D
A célnyelvi országok gazdasága

A tanuló már foglalkozott egyes célnyelvi országok gazdaságával a
Földünk és környezetünk műveltségterület keretében.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok alapvető gazdasági ágazatait, a
főbb, idehaza is ismert márkákat;
A tematikai
ismeri a jelentős ipari találmányokat, feltalálókat, ezeknek az ország
egység nevelési3
gazdaságára gyakorolt hatását;
fejlesztési céljai
képes információt gyűjteni aktuális és alapvető gazdasági kérdésekről;
képes megérteni a célnyelv országainak célnyelven írott gazdasági
híreit.
2

Előzetes tudás
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A célnyelvi országok gazdasági adottságainak, jellemzőinek
megismerése.
Néhány ipari találmány, ezek hatása az ország gazdaságára.
Ismeretek / Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák, és a
Magyarországon jelenlévő nagyvállalatok ismerete.
fejlesztési
követelmények A lakosság életszínvonalának megismerése, néhány összefüggés
felismerése az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény között.
Önálló ismeretszerzés nyomtatott termékek és a média segítségével.
Hírek, információk megértése célnyelven.
Kulcsfogalmak Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, ipari találmány, globalizáció,
nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok.
/ fogalmak
E
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

F
A célnyelvi országok történelme, politikai, társadalmi viszonyai

A tanuló már ismeri a célnyelvi országok államformáját, meghatározó
történelmi eseményeit.
Előzetes tudás
A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külföldi
politikai híreket.
A tanuló képes időrendbe helyezni a történelmi eseményeket, ismeri
A tematikai
azoknak az országra, világra gyakorolt hatásait;
egység
össze tudja hasonlítani az azonos történelmi időszakok meghatározó,
nevelésihazai és célnyelvi országokhoz kötődő eseményeit, észreveszi az azok
fejlesztési
közötti összefüggéseket;
céljai
ismeri a vallás és a legnagyobb működő egyházak szerepét egyes
célnyelvi országokban.
A célnyelvi országok elhelyezése, összehasonlítása a nemzetek
közösségében (államforma, méret stb.) .
Magyarország és a célnyelvi országok történelmi eseményeinek,
politikai berendezkedésének összehasonlítása. A legfontosabb
Ismeretek /
vallások, egyházak megismerése.
fejlesztési
Kulturális sajátosságok, különbségek felismerése.
követelmények
A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása
(bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása.
Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk a
társadalmi folyamatokra.
Kulcsfogalmak Társadalom, államfő, politikai intézményrendszer, az emberi
alapjogok, vallás, történelmi egyházak.
/ fogalmak

G
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

2

Előzetes tudás

3

A tematikai
egység
nevelési-

H
Mindennapi élet, hagyományok, szokások, ünnepek a célnyelvi
országokban
A tanulónak vannak ismeretei a célnyelvi országok mindennapjairól, a
társas együttélés szokásairól, a hagyományokról, ünnepekről.
A tanuló képes információkat gyűjteni a célországokban élő emberek
hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi életről, jellemző
életkörülményeikről;
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tud a társadalmi érintkezés, az etikett legfontosabb szabályainak
megfelelően viselkedni;
ismeri a tipikus célnyelvi családmodellt;
ismerteti a célnyelvi országokra jellemző népszokásokat, népzenei
műveket, népművészeti jellegzetességeket, összehasonlítja ezeket a
magyarországiakkal;
tud példát mondani kiemelkedő jelentőségű kulturális eseményekre,
fesztiválokra;
ismeri az állami és családi ünnepeket, a hozzájuk kapcsolódó
szokásokat.
A célnyelvi országokban élő emberek jellemző életmódjának,
mindennapi életének megismerése.
Szövegből, filmből információgyűjtés, szokások, hagyományok
leírása, összehasonlítása.
Ismeretek / A célnyelvi országok társadalmi érintkezési formáinak megismerése, a
reagálás gyakorlása.
fejlesztési
követelmények Jellemző népzenei, népművészeti alkotások ismerete.
Kulturális események, fesztiválok jelentőségének megismerése,
összekapcsolása különböző művészeti ágakkal.
Gasztronómia, az adott tájegységre, országra jellemző ételek, étkezési
szokások, tipikus étel elkészítési módjának ismertetése.
Városi és vidéki élet, család, nagycsalád, életmód, népzene,
Kulcsfogalmak
népművészet, étkezési szokások, kiegyensúlyozott táplálkozás,
/ fogalmak
tradicionális ételek.
fejlesztési
céljai

4

5

1
2

3

4

I
Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

J
Szabadidő, sport a célnyelvi országokban

A tanuló saját tapasztalatainak és tanulmányainak megfelelően számos
ismerettel rendelkezik a sport- és szabadidős tevékenységekről.
A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a
sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk
gyűjtésére;
A tematikai tud logikusan, a megfelelő szókincs használatával érvelni
sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal kapcsolatos
egység
kérdésekben;
nevelésitisztában van a sport jelentőségével és szerepével a célnyelvi
fejlesztési
országban és hazánkban;
céljai
képes bemutatni a célnyelvi országok jellemző szabadidős
tevékenységeit, legfontosabb kulturális eseményeit, fesztiváljait;
tud példát mondani a kulturált szórakozási, szabadidős lehetőségekre,
helyszínekre.
A sport jelentősége, szerepe a célnyelvi országok és hazánk
lakosságának életében.
Ismeretek /
Sporthoz kötődő fogalmak megismerése (pl. versenyszellem,
fejlesztési
csapatszellem, veszíteni tudás képessége).
követelmények
A fair play fogalmának ismerete és jelentőségének felismerése az
élsportban és a tömegsportban.
Előzetes tudás
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Az olimpiai eszme megismerése; a célnyelvi országok és hazánk
legnagyobb sikerei az olimpiákon.
A legjellegzetesebb, tradicionális sportesemények a célnyelvi
országokban és hazánkban.
Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben
(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országban és hazánkban.
Szabadidősport, tömegsport, élsport, fair play, dopping, életvitel,
Kulcsfogalmak
egészséges életmód, helyes táplálkozás, élettani hatások, szabályok,
/ fogalmak
felszerelések.

K

L

Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

A célnyelvi országok irodalma, művészete, tudományos élete

A tanulónak már vannak ismeretei a célnyelvi országok irodalmi
alkotásairól (mondókák, versek, ifjúsági irodalmi alkotások).
Előzetes tudás
Megismerte a legjellemzőbb képzőművészeti műalkotásokat, múzeumi
tárgyakat.
A tanuló ismeri a célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű
klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és előadóművészét;
ismeri a célnyelvi országok legjelentősebb tudományos-technikai
A tematikai
vívmányait és tudósait, képes bemutatásukra;
egység
be tudja mutatni a célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú
nevelésiépületét, a korszak és az épület jellemzőivel;
fejlesztési
ismeri a tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet)
céljai
szerepét a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi
országokban és hazánkban;
ismer néhány humoros írást, viccet, melyek a célnyelvi országok
jellemzőit mutatják be.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és
kortárs szerzőjének, képző- és előadóművészének megismerése.
Tudományos-technikai felfedezések, tudósok megismerése, a
felfedezések hatásainak bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú épületének, a
Ismeretek / korszaknak és az épület jellemzőinek bemutatása.
A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának,
fejlesztési
követelmények színházának megismerése.
A tömegkommunikációs eszközök (pl. rádió, televízió, internet)
szerepe a kultúra közvetítésében és népszerűsítésében a célnyelvi
országokban és hazánkban.
Néhány humoros írás, vicc megismerése, mely a célnyelvi országok
jellemzőit mutatja be.
Klasszikus és kortárs irodalom, képzőművészeti korok, festészet,
Kulcsfogalmak építészeti stílusok, tömegkommunikáció, tudomány, technika,
találmányok, vívmányok, előadó-művészet: zene, filmművészet,
/ fogalmak
színházművészet, klasszikus és kortárs művészek.
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Tematikai
egység /
Fejlesztési cél

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam
N

Magyarország bemutatása más országokban élő embereknek

A tanuló az iskolai tanulmányok során megismerte Magyarország
Előzetes tudás természetföldrajzát, történelmét, legfontosabb irodalmi és művészeti
értékeit, a tudományos életben betöltött szerepét.
A tanuló rendelkezik az információgyűjtéshez szükséges célnyelvi
szókinccsel a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek és
földrajz tantárgyak témakörében;
képes hazánk földrajzi jellemzőit, tájegységeit bemutatni;
A tematikai összehasonlítani a célországok földrajzi adottságaival;
kronológiai sorrendbe tudja állítani, jellemzi hazánk legjelentősebb
egység
történelmi eseményeit, és azokat összehasonlítja a célnyelvi országok
nevelésitörténelmi eseményeivel;
fejlesztési
ismeri és be tudja mutatni a hazai tudományos élet kiemelkedő
céljai
szereplőit (pl.: Nobel-díjasok) és munkásságuk hatását a világra;
képes bemutatni a legjelentősebb magyar városokat, a fővárost és
annak nevezetességeit;
képes bemutatni kedvenc magyar íróját, néhány irodalmi, képző- és
filmművészeti alkotást.
Hazánk földrajzi fekvésének, nagy tájainak, hegyeinek, folyóinak
bemutatása.
Történelmi események időrendbe állítása, azok hatásainak,
következményeinek bemutatása.
Ismeretek / A főváros és nagyobb városok bemutatása (elhelyezése az országban,
főbb földrajzi, történelmi jellemzői, látnivalói).
fejlesztési
követelmények Hazánk összehasonlítása a tanult jellemzők alapján a célnyelvi
országokkal.
Hazai irodalmi mű, író, képzőművészeti alkotás bemutatása.
Tudományos eredmények, találmányok megismerése, tudósok
bemutatása.
Kulcsfogalmak Topográfiai, történelmi alapfogalmak, a város természeti, kulturális
értékei, tudomány és technika, Nobel-díj.
/ fogalmak

O

1

P
A tanuló be tudja mutatni a célnyelvi országok és Magyarország
földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi
jellemzőit.
Ismeri a célnyelvi országok gazdasági fejlődésének legfontosabb
A fejlesztés állomásait, ennek az életszínvonalra gyakorolt hatásait.
Időrendbe helyezi és összehasonlítja az azonos történelmi időszakok
várt
eredményei a hazai és célnyelvi országbeli meghatározó eseményeit, felfedezi az
két évfolyamos azok közötti összefüggéseket.
ciklus végén Célnyelven végez önálló gyűjtőmunkát a hagyományos és a digitális
médiumok segítségével.
Ismeri a legfontosabb nemzeti ünnepek eredetét, ünneplésének módját
és a megemlékezések szimbólumait.
Ismeri a sport jelentőségét, szerepét a célnyelvi országok és hazánk
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lakosságának életében.
Ismeri a célnyelvi országok és a hazai élet néhány kiemelkedő
jelentőségű klasszikus és kortárs szerzőjét, képző- és
előadóművészét.
Ismeri és bemutatja a célnyelvi országok és Magyarország
legjelentősebb tudományos-technikai vívmányait, tudósait.
Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok
sajátosságait.

Természettudomány 5-6. évfolyam
A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai műveltség
kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. Összekötő
szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris keretek között
oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. Ugyanakkor a
tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi tanulmányok sok
esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a történelem) keretében
megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra.
A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan alapdiszciplína
(biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti törvényszerűségek,
rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek megfelelően a
természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes természeti rendszerek
közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.
A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók számára
releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma integrált
szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is
elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetünk
el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem csupán a
természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. múzeum,
állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, problémáihoz
közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval több sikerrel
kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, amennyiben az előbbi az
ismeretek rendszerezésével zárul.
A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a
későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen kell,
hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a
természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem tartalmaz
sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, megfigyelést,
tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges megértési problémák
megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás memóriakapacitására, a kognitív
terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. Figyel a megfelelő, már részben
szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja inkább a fogalmi megértés, és nem
az információk szigorú megtanítása; valódi problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az
életszerű természettudományos problémák csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú
tanítással) történő feldolgozását. Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat,
megfigyeléseket, melyeknek mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi
megértést is fejlesztik. Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a
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várható eredmény becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a
logikus gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri.
A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi
módon fejleszti:
A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a
természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a
tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre
önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a
tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló
össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító
tanulás képességét is erősíti.
A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a
természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja
világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.
A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és
aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és
fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos
lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható
a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus értelmezése, az értékelés és alkotás
során, illetve a természettudományos gondolkodás tanításakor.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően
gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a
mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus
gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a
természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a
tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a
leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a
levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések
számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás
képességét is fejleszteni kell.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően
gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran
szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri
feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző
tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet
vállalhat.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves
korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek
akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását,
attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív alkotásokban kerül kifejezésre, amit
felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, tapasztalás élményével.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák
közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi
hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet
használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására,
amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző,
közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és
munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be.
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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.

5–6. évfolyam
Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire érdeklődéssel
fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre alapozva kell
biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, amelyek
alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű természettudományok
világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának legfontosabb célja tehát
azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, amelyeket alsó tagozaton a
környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb évfolyamokon a
természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.
Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók cselekvő
tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a
természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos
tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat során
a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az
ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.
A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés módszereit
önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és megkülönböztető
képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már tanári segítség nélkül is
képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják valamilyen formában, ami
ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy más manuális, illetve verbális
készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a tanulók már alsó tagozaton
megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és begyakorlása, a mérendő
mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét a későbbiekben minden
természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű kísérletek megtervezésével,
kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a felsőbb évfolyamokon is
jellemző természettudományos kísérletezésekre.
Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően gyakorlati
feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási képessége,
amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli tájékozódás
fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti időskálától a
másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig.
A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, jellemző
tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. Tágítva a kört, az
életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet kölcsönhatásait, a
szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és élettelen környezeti
elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a fenntartható fejlődés
témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet felépítésével és működésének
megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és lelki egészség megőrzésének és az
egészséges életmódnak a kérdésköre.
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Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és
változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a
felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a
természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi
vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi
felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében.
Az 5–6. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 2 X 72 óra = 144 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Anyagok és tulajdonságaik
Mérések, mértékegységek, mérőeszközök
Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
Tájékozódás az időben
Alapvető térképészeti ismeretek
Topográfiai alapismeretek
Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének
megismerése során, terepi munkában)
A növények testfelépítése
Az állatok testfelépítése
Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti
problémái
Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Az energia
A Föld külső és belső erői, folyamatai
Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
Szabadon felhasználható órák
Összes óraszám:
TÉMAKÖR: Anyagok és tulajdonságaik
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra (7 / 5 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
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Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott
vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;

önállóan végez egyszerű kísérleteket.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző tulajdonságait,
különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit;

megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, párolgás, forrás,
lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt hozzájuk a természetben, a háztartásban
és az iparban;

bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő térfogatnövekedést;

kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben való
oldódásának folyamatát;

felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti tapasztalatok alapján;

elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri a szükséges
teendőket;

megfigyeli a talaj élő és élettelen alkotóelemeit, tulajdonságait, összehasonlít különböző
típusú talajféleségeket, valamint következtetések révén felismeri a talajnak mint rendszernek
a komplexitását;

korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes tulajdonságait;

vizsgálat révén azonosítja a tipikus lágy szárú és fás szárú növények részeit;

megkülönbözteti a hely- és helyzetváltoztatást, és példákat keres ezekre megadott
szempontok alapján.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A közvetlen környezet anyagai

Az élő és élettelen anyag minőségi tulajdonságai

Természetes és mesterséges anyagok tulajdonságai

Természetes és mesterséges anyagok felhasználhatósága

Természetes és mesterséges anyagok környezetre gyakorolt hatásai

A közvetlen környezet anyagainak csoportosítási lehetőségei

Az anyagok különböző halmazállapotai

Halmazállapot-változások

A halmazállapot-változás összefüggése a hőmérséklettel

A víz fagyásakor történő térfogat-növekedés

Halmazállapot-változások a természetben, a háztartásban és az iparban

Az oldódás

Az olvadás és oldódás közti különbség

Tűzveszélyes anyagok
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A talaj tulajdonságai, szerepe az élővilág és az ember életében
A talaj szerkezete, fő alkotóelemei
A talaj szennyeződése, pusztulása és védelme
A víz tulajdonságai, megjelenési formái, szerepe az élővilág és az ember életében
A levegő tulajdonságai, összetétele, szerepe az élővilág és az ember életében
Hely- és helyzetváltoztatás

FOGALMAK
anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás,
oldódás, éghető, éghetetlen, talaj, humusz, talajnedvesség, légnyomás, hőmérséklet, mozgás,
helyváltoztatás, helyzetváltoztatás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Vizsgálatok elvégzése a víz különböző halmazállapotú formáival, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és írásban

Különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságainak vizsgálata, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és írásban

Poszter vagy kiselőadás készítése a természetben és/vagy a háztartásban könnyen
megfigyelhető halmazállapot-változásokról

Egyszerű kísérletek elvégzése vízzel és különböző oldandó anyagokkal az oldódás és az
oldhatatlanság megfigyelésére

Egyszerű kísérletek elvégezése a talaj tulajdonságainak (szín, szerkezet, mésztartalom,
szervesanyag-tartalom) meghatározására, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő
rögzítése

Vizsgálódás a talajréteg felszínének lepusztulásával kapcsolatban

A levegő jelenlétének kimutatása egyszerű kísérletekkel

Tipikus lágy szárú és fás szárú növényi részek vizsgálata nagyítóval, esetleg
mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
CÉLNYELVI SPECIALITÁSOK: AZ EGYSZERŰ ÉS A FOLYAMATOS JELEN ÉS MÚLT HASZNÁLATA, JÖVŐ IDŐ, PRESENT
PERFECT. A KÖRNYEZET, A LEVEGŐ, A TALAJ VÁLTOZÁSÁVAL, VALAMINT A HALMAZÁLLAPOT VÁLTOZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS SZÓKINCS ELSAJÁTÍTÁSA. A célnyelven való önálló felelet megtanulása.
ÉMAKÖR: Mérések, mértékegységek, mérőeszközök

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra ( 5 / 2 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott
vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;

önállóan végez egyszerű kísérleteket.
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a hőmérséklet, a
hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására;

észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja;

Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi középhőmérsékletet, a napi
és évi közepes hőingást;

leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati
térképek adatait.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az élő és élettelen anyag mérhető jellemzői

Mérési eljárások, mérőeszközök használata

Az időjárási elemek mérése, a mért adatok rögzítése, ábrázolása

A napi középhőmérséklet számítása

A napi és az évi hőingás számítása

Hazánkra vonatkozó éghajlati diagramok és éghajlati térképek leolvasása és értékelése
FOGALMAK
becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati diagram, éghajlati
térkép, hőmérséklet, csapadék
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Az iskola vagy a közeli park területén becslések elvégzése a hőmérséklet, a hosszúság, a
tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására

Természeti rekordok, legek mérhető tulajdonságainak gyűjtése

Az iskola vagy a közeli park területén mérések elvégzése releváns mérőeszközökkel a
hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő meghatározására

Valós adatsorok alapján középhőmérséklet és hőingás számítása
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra ( 6 / 2 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen anyagokat, megadott
vagy önállóan kitalált szempontok alapján csoportosítja azokat;

felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, ismeri azok
tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes és mesterséges környezetre
gyakorolt hatásukat;

önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket különféle fizikai
paraméterek meghatározására;
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önállóan végez egyszerű kísérleteket.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megfigyeli a mágneses kölcsönhatásokat, kísérlettel igazolja a vonzás és a taszítás
jelenségét, példákat ismer a mágnesesség gyakorlati életben való felhasználására;

megfigyeli a testek elektromos állapotát és a köztük lévő kölcsönhatásokat, ismeri ennek
gyakorlati életben való megjelenését;

megfigyeléseken és kísérleten keresztül megismeri az energiatermelésben szerepet játszó
anyagokat és az energiatermelés folyamatát;

kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit;

kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza ezek okait és
következményeit.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A mágneses tulajdonságok megfigyelése

Testek elektromos állapotának létrehozása

Elektromos állapotban lévő testek kölcsönhatásai

A villám keletkezése

Energiahordozók fajtái

Energiatakarékosság

A növények életfeltételei

A csapadékképződés folyamata
FOGALMAK
mágnes, energia, energiaforrás, energiahordozó, energiatakarékosság
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egyszerű kísérletek elvégzése a mágnesesség jelenségének megtapasztalására, a
tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban

Poszter és/vagy kiselőadás készítése a mágnesesség hétköznapi hasznosításáról

Az elektromosság egyszerű kísérletekkel történő bizonyítása

Egyszerű eszközök (pl. szélkerék, vízimalom) építése a megújuló energiahordozók
megértéséhez

Tanári kísérlet elvégzése a széntüzelés által bekövetkező légszennyezés élőlényekre és
épített környezetre gyakorolt hatásáról, a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban

Egyszerű kísérletek elvégzése a növények életfeltételeinek kimutatására, a tapasztalatok
rögzítése rajzban és/vagy írásban

Egyszerű kísérletek elvégzése az alapvető időjárási folyamatok bemutatására, a
tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy írásban
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: Tájékozódás az időben
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra ( 6 / 0)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek összefüggéseit az élő és
élettelen környezet elemein;

tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan;

megfigyeli a természet ciklikus változásait;

megérti a Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás közötti összefüggéseket;

modellezi a Nap és a Föld helyzetét a különböző napszakokban és évszakokban.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Idő és időtartam mérése különböző dimenziójú skálákon

Az idő mértékegységei

Napirend, hetirend tervezése

A Föld mozgásai és a napi, évi időszámítás összefüggései

A napszakok váltakozása

Az évszakok váltakozása
FOGALMAK
idő, napszak, évszak, a Föld forgása, a Föld keringése, tengelyferdeség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Napirend és hetirend készítése

A Föld és a Hold mozgásainak modellezése

A földi időszámítással kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása (helyi idő, zónaidő)

Időszalag készítése a földtörténetre, az emberi történelemre, egy ember életére

Poszter készítése az évszakok jellemzőiről hazánkban és Föld más tájain.
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: Alapvető térképészeti ismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra ( 7 / 0 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

meghatározza az irányt a valós térben;

érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;

tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését;

felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen;
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megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti összefüggéseket;
fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi objektumok
egymáshoz viszonyított helyzetét;
felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat (domborzati térkép,
közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép).

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben és térképen

Irány meghatározása térképen

A valóság és a térképi ábrázolás összefüggései

A térábrázolás különböző formái

Felszínformák ábrázolása

A térkép jelrendszere

A méretarány és az ábrázolás részletessége közti összefüggés

Térképek ábrázolási és tartalmi különbségei

A térképek fajtái
FOGALMAK
fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas aránymérték, domborzati
térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós térkép
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Terepi vagy iskolai környezetben végzett gyakorlatok megoldása iránytűvel

Iránytű készítése

Tájékozódási gyakorlatok iránytű nélkül a természetben

Magyarország nagytájainak bemutatása

Távolságmérési feladatok elvégzése különböző méretarányú térképeken

Különböző objektumok egymáshoz viszonyított helyzetének meghatározása a térképen az
égtájak megjelölésével

Kirándulás, túraútvonal tervezése
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata. A térkép
jelrendszerének és a térképhasználattal kapcsolatos alapfogalmak, szókincs megtanulása.
A célnyelven való önálló felelet megtanulása.

TÉMAKÖR: Topográfiai alapismeretek
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra ( 3 / 4 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

meghatározza az irányt a valós térben;

érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;

tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
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felismeri a földrészeket és az óceánokat a különböző méretarányú és ábrázolásmódú
térképeken;
felismeri a nevezetes szélességi köröket a térképen;
megfogalmazza Európa és Magyarország tényleges és viszonylagos földrajzi fekvését;
ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;
felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket;
bejelöli a térképen Budapestet és a saját lakóhelyéhez közeli fontosabb nagyvárosokat és
a szomszédos országokat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Tájékozódás hazánk domborzati és közigazgatási térképén

Tájékozódás a földgömbön

Földrészek, óceánok

Nevezetes szélességi körök

Tényleges és viszonylagos földrajzi helyzet

Főfolyó, mellékfolyó, torkolat

Legfontosabb hazai álló- és folyóvizek

Budapest, a tanuló lakóhelye és a szomszédos országok bejelölése a térképen
FOGALMAK
földgömb, Egyenlítő, Ráktérítő, Baktérítő, északi sarkkör, déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark,
tényleges földrajzi helyzet, viszonylagos földrajzi helyzet, főfolyó, mellékfolyó, torkolat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kontinensek ábrázolása: gömbfelületen, síkban, kontinens puzzle készítése

Földrajzi legek gyűjtése: kontinensek, magasságok, mélységek, folyók, tavak…

Települések és egyéb térképi objektumok helymeghatározása a fokhálózat segítségével

Kiselőadás, poszter készítése a nagy földrajzi felfedezésekről
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata. A térkép
jelrendszerének és a térképhasználattal kapcsolatos alapfogalmak, szókincs megtanulása.
A célnyelven való önálló felelet megtanulása.

TÉMAKÖR: Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek (Az iskola környékének
megismerése során, terepi munkában)
JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra ( 7 / 0 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

meghatározza az irányt a valós térben;

érti a térkép és a valóság közötti viszonyt;

tájékozódik a térképen és a földgömbön.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

698

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium





Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott útvonaltervet, térképet
készít;
tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével;
meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;
használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Térképvázlat készítése ismert területről

Terepi tájékozódás

Útvonalterv készítése

Tájékozódás térinformatikai alkalmazásokkal
FOGALMAK
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Valós területről (iskola vagy lakóhely környezete) térképvázlat készítése

Terepi tájékozódási feladat, vetélkedő megoldása térkép, iránytű és/vagy GPS
segítségével

Útvonalterv készítése különböző távolságokra és közlekedési eszközökre térképi és/vagy
térinformatikai alkalmazásokkal
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata. A térkép
jelrendszerének és a térképhasználattal kapcsolatos alapfogalmak, szókincs megtanulása

TÉMAKÖR: A növények testfelépítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra ( 5 / 5)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal
járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;

összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott szempontok
(testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján;

felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza ezek
funkcióit;

összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények részeit megadott
szempontok alapján;

ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző szempontok szerint
csoportosít;
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azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti különbségeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A növények életfeltételeinek igazolása

Ismert növények összehasonlítása és csoportosítása megadott szempontok alapján

Növényi részek (gyökér, szár, levél, virágzat, termés) és funkcióik megnevezése

Lágyszárúak és fásszárúak testfelépítése

Növények életciklusainak vizsgálata jellegzetes zöldségeink, gyümölcsféléink példáján

Biológiai védekezés formái a kertekben
FOGALMAK
életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, kultúrnövény
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egynyári növények egyedfejlődésének megfigyelése

Növények életfeltételeinek vizsgálata

Növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) megfigyelése nagyítóval, esetleg
mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban vagy írásban

Terepi körülmények között növények meghatározása növényhatározó, esetleg online
alkalmazás segítségével

Kiselőadás tartása a híres magyar zöldség- és gyümölcsfajtákról

Kerti
kártevő
rovarok
testfelépítésének
vizsgálata
nagyítóval,
esetleg
sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Madárodú, madáretető, madárkalács készítése

Kerti kalendárium, kerti vetésforgó összeállítása
Célnyelvi specialitás: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. A
közvetlen környezetünkben élő növények és állatok megismerése, leírása célnyelven, a
szakszókincs elsajátítása. A speciális, célnyelvi kultúrákhoz kötődő állatok és növények
felismerése, állattartási szokások a célnyelvi országokban. A célnyelven való önálló
felelet megtanulása.

TÉMAKÖR: Az állatok testfelépítése
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra ( 5 / 5 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal
járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit;

összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott szempontok (testfelépítés,
életfeltételek, szaporodás) alapján;
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felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, megfogalmazza
ezek funkcióit;
az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja;
azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti különbségeket;
mikroszkóp segítségével megfigyel egysejtű élőlényeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az állatok életfeltételeinek igazolása

Ismert hazai házi vagy vadon élő állatok összehasonlítása és csoportosítása megadott
szempontok alapján

Állati testrészek és funkcióik megnevezése

Gerinctelenek és gerincesek testfelépítése

Egysejtű élőlények vizsgálata

Házi és ház körüli vagy vadon élő állatok testfelépítése és mozgásuk kapcsolatának
vizsgálata

Házi, ház körüli vagy vadon élő gerincesek és gerinctelen állatok életciklusának
vizsgálata
FOGALMAK
gerinctelen, gerinces, egysejtű, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Állati szervek (pl. csigaház, rovarláb, rovarszárny, madártoll, szőr, köröm stb.)
megfigyelése nagyítóval, esetleg mikroszkóppal, a tapasztalatok rögzítése rajzban és írásban

Terepi körülmények között állatok meghatározása állathatározó, esetleg online
alkalmazás segítségével

Állati eredetű anyagok vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű anyagok, szaru, csont

Kiselőadás tartása háziállat választásáról, gondozásáról, neveléséről

Látogatás magyar állatfajtákat bemutató majorban, állatparkban
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen és múlt használata, jövő idő. A
közvetlen környezetünkben élő növények és állatok megismerése, leírása célnyelven a
szakszókincs elsajátítása. A speciális, célnyelvi kultúrákhoz kötődő állatok és növények
felismerése, állattartási szokások a célnyelvi országokban. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra ( 0 / 11 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;
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tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal
járhat.

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megfigyeli hazánk erdei élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;

életközösségként értelmezi az erdőt;

felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit az erdők
életközössége esetén;

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le az erdei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;

táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert erdei növény- és
állatfajokból;

példákon keresztül bemutatja az erdőgazdálkodási tevékenységek életközösségre
gyakorolt hatásait;

tisztában van az erdő természetvédelmi értékével, fontosnak tartja annak védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása az erdők kialakulásában

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés

Tölgy-, bükk- és fenyőerdők összehasonlítása

Az erdő növényeinek különböző szempontú csoportosítása

Erdei táplálkozási láncok és hálózatok

A környezetszennyezés és élőhelypusztulás következményei

Erdei életközösség megfigyelése terepen
FOGALMAK
erdő, zárvatermő, nyitvatermő, élőhely, alkalmazkodás,
táplálékhálózat, élőhelypusztulás, erdőgazdálkodás

életközösség,

tápláléklánc,

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egy lakóhelyhez közeli, erdei társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása

Erdei társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek
készítése

Hazai erdőink jellegzetes fafajainak vizsgálata: habitus, kéreg, levél, virág, termés

Növényfelismerési gyakorlat erdeink lágyszárú növényeiből, cserjéiből

Bemutató készítése erdeink termőtestes gombáiról

Erdeinkben élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg
mikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Bemutató készítése erdeink madarairól: megjelenésük, hangjuk, életmódjuk

Kisfilmek megtekintése erdeink emlősállatairól
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. A célnyelven való önálló felelet megtanulása.
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TÉMAKÖR: A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra ( 0 / 9 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal
járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megfigyeli hazánk fátlan élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;

megadott szempontok alapján összehasonlítja a rétek és a szántóföldek életközösségeit;

életközösségként értelmezi a mezőt;

felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a rétek
életközössége esetén;

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a mezei élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;

táplálékláncokat és azokból táplálékhálózatot állít össze a megismert mezei növény- és
állatfajokból;

példákon keresztül mutatja be a mezőgazdasági tevékenységek életközösségre gyakorolt
hatásait;

tisztában van a fátlan társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok
védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az élő és élettelen környezeti tényezők szerepének bemutatása a mezők kialakulásában

A növényzet környezeti igénye és előfordulása közti összefüggés bemutatása a rétek
esetén

A mező növényeinek különböző szempontú csoportosítása

Mezei táplálkozási láncok és hálózatok

A természeti és a kultúrtáj

A mezőgazdasági tevékenység életközösségre gyakorolt hatása

Mezei és szántóföldi életközösség megfigyelése terepen
FOGALMAK
síkság, alföld, rét, legelő, mezőgazdaság, kultúrtáj, növénytermesztés, állattenyésztés, szántóföld,
fűfélék, rágcsáló, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egy lakóhelyhez közeli, fátlan társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása

Fátlan társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek
készítése

Növényfelismerési gyakorlat mezők lágyszárú növényeiből, cserjéiből

A mező legismertebb gyógynövényeinek és felhasználási lehetőségeinek megismerése
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Fűfélék testfelépítésének vizsgálata, tapasztalatok összegzése több természettudományos
terület ismeretanyagának felhasználásával
Gabonamagvak
anyagainak
kimutatása,
tapasztalatok
összegzése
több
természettudományos terület ismeretanyagának felhasználásával
A mezőn élő ízeltlábú fajok testfelépítésének vizsgálata nagyítóval, esetleg
sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése
Bemutató készítése, kisfilmek megtekintése a mező madarairól, emlősállatairól

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. A célnyelven való önálló felelet megtanulása.
TÉMAKÖR: Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra ( 0 / 10 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő
élőlénytársulásokat;

tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal;

tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros hatásokkal
járhat.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megfigyeli hazánk vízi és vízparti élőlénytársulásainak főbb jellemzőit;

életközösségként értelmezi a vizes élőhelyeket;

összehasonlítja a vízi és szárazföldi élőhelyek környezeti tényezőit;

felismeri és magyarázza az élőhely-életmód-testfelépítés összefüggéseit a vízi és vízparti
életközösségek esetén;

példákkal bizonyítja, rendszerezi és következtetéseket von le a vízi élőlények
környezethez történő alkalmazkodására vonatkozóan;

táplálékláncokat és ezekből táplálékhálózatot állít össze a megismert vízi és vízparti
növény- és állatfajokból;

példákon keresztül bemutatja a vízhasznosítás és a vízszennyezés életközösségre
gyakorolt hatásait;

tisztában van a vízi társulások természetvédelmi értékével, fontosnak tartja azok
védelmét.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A vízi és a szárazföldi élőhely környezeti tényezői

A vízi növények környezeti igényei és térbeli elhelyezkedésük közti összefüggés

A vízi növények és állatok szerveinek alkalmazkodása a vízi és vízparti környezethez

Vízi táplálékláncok és -hálózatok

A vízparti növények környezetvédelmi és gazdasági jelentősége

A vízszennyezés hatása a vízi életközösségekre
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Egy vizes élőhely életközösségének megfigyelése terepen

FOGALMAK
hínárnövényzet, ligeterdő, légzőgyökérzet, kopoltyú, úszóláb, gázlóláb, lemezes csőr, költöző
madár, élőhely, alkalmazkodás, életközösség, tápláléklánc, táplálékhálózat, vízgazdálkodás,
vízszennyezés, folyószabályozás, ártér, mocsárlecsapolás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Egy lakóhelyhez közeli, vízi társulásokat (is) tartalmazó védett terület (nemzeti park,
tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) felkeresése, ott feladatlapok megoldása

Vízi társulásokhoz, azok környezeti problémáihoz kötődő kiselőadások, poszterek
készítése

Egy szennyvíztisztító telep felkeresése

Papucsállatka-tenyészet készítése, planktonikus élőlények testfelépítésének vizsgálata
nagyítóval, esetleg sztereómikroszkóppal, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő
rögzítése

Moszatok, lágy szárú vízi és vízparti növények testfelépítésének vizsgálata, a
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Vízparti fák összehasonlító vizsgálata: sűrűségük, keménységük, virágzatuk, levelük,
kérgük, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Vízi és vízparti állatok testalakjának megfigyelése, kültakarójuk vizsgálata, a
tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Vízi puhatestűek és halak légzésvizsgálata, valamint az úszóhólyag működésének
modellezése, a tapasztalatok rajzban és/vagy írásban történő rögzítése

Vízi és vízparti gerinces állatokról szóló kisfilmek megtekintése
Célnyelvi specialitésok: 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. A célnyelven való önálló felelet megtanulása.
TÉMAKÖR: Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra ( 0 / 10 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

érti, hogy a szervezet rendszerként működik;

tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával;

tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti összefüggéssel.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit;

látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között;

érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét;

tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik betartani.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
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Az emberi test fő részeinek és szerveinek felismerése
Az egyes életszakaszok legfontosabb jellemzői
A kamaszkori érés, testi és lelki változások
Adatok elemzése különböző korcsoportú emberek egészségi állapotáról
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőképesség összefüggései
Táplálékpiramis
Elhízás és kóros soványság
Az érzékszervek védelmét biztosító módszerek és eszközök
A környezet és az ember egészsége közötti kapcsolat

FOGALMAK
szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, táplálékpiramis, egészség,
betegség, járvány, egészséges életmód, szenvedélybetegség, serdülés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Az emberi egészséghez kötődő adatok (testsúly, testmagasság, vércukorszint,
koleszterinszint) elemzése

Emberi egészséggel kapcsolatos szövegek elemzése

Mozgásos feladatok, játékok megvalósítása

Kiselőadás készítése a kiskamaszkori bőrápolással kapcsolatban

Tartásjavító gyakorlatsor összeállítása, bemutatása

Fogorvos/dentálhigiénikus közreműködésével szájápolási preventív foglalkozás tartása

Egészséges étkezési napirend összeállítása

A látás és hallás védelméről szóló szövegek feldolgozása

Az elsősegélynyújtás alapvető lépéseinek megismerése gyakorlati foglalkozás/kisfilm
segítségével

A dohányzás káros hatásait bemutató modell készítése
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. Alapvető ételek, élelmiszerek megnevezése, szókincsbővítés. Az
élelmiszerek alapanyagai, hasznuk, káruk. A célnyelvi kultúrák étkezési szokásai, nemzeti
ételeik. Alapvető sport és mozgásformák szókincse, a sport és az egészség kapcsolata. A
célnyelvi kultúrák fontosabb sportjai, életmód. Szókincsbővítés, gondolatébresztés a káros
szerekről, a testi és az érzelmi változások megfogalmazása A célnyelvi kultúrák jellegzetes
családmodelljei, férfi és női szerepei. A célnyelvi országok fejlettségi szintje, problémái. A
célnyelven való önálló felelet megtanulása.

TÉMAKÖR: Az energia
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra ( 3 / 3)
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
706

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

csoportosítja az energiahordozókat különböző szempontok alapján;

példákat hoz a megújuló és a nem megújuló energiaforrások felhasználására;

megismeri az energiatermelés hatását a természetes és a mesterséges környezetre.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Energiahordozók csoportosítása

Megújuló és nem megújuló energiaforrások összehasonlítása

A bányászat környezeti hatásai

Légszennyező anyagok és hatásaik
FOGALMAK
megújuló energiaforrás, nem megújuló energiaforrás, bánya, bányászat, szénféleségek, kőolaj,
földgáz, napenergia, vízenergia, szélenergia, szmog, savas eső, üvegházhatás, globális
éghajlatváltozás
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Az energiatermelés környezeti hatásaihoz kötődő szövegrészek elemzése

Esettanulmányok gyűjtése a fosszilis és a megújuló energiaforrások környezeti hatásaira

Egy egykori bányaterület felkeresése (pl. Gánti Geológiai Tanösvény)

Megújuló energiákat bemutató szélkerékmodellek készítése

Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: A Föld külső és belső erői, folyamatai
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra ( 10 / 0 )
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megállapítja, összehasonlítja és csoportosítja néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerűen
vizsgálható tulajdonságait;

példákat hoz a kőzetek tulajdonságai és a felhasználásuk közötti összefüggésekre;

tisztában van azzal, hogy a talajpusztulás világméretű probléma;

ismer olyan módszereket, melyek a talajpusztulás ellen hatnak (tápanyag-visszapótlás,
komposztkészítés, ökológiai kertművelés);

felismeri és összehasonlítja a gyűrődés, a vetődés, a földrengés és a vulkáni tevékenység
hatásait;
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magyarázza a felszín lejtése, a folyó vízhozama, munkavégző képessége és a
felszínformálás közti összefüggéseket;
magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A gyűrődés és a vetődés folyamata

A gyűrt és a röghegységek alapvető formakincse

Néhány jellegzetes hazai kőzet

Talajképződés folyamata

Talajpusztulás problémája

Talajpusztulás ellen ható módszerek (tápanyag-visszapótlás, komposztkészítés, ökológiai
kertművelés)

Belső és külső erők hatásai

A vízhozam, a munkavégző-képesség és a felszínformálás összefüggései

Az éghajlat és a vízjárás közti összefüggés
FOGALMAK

gyűrődés, vetődés, földrengés, vulkáni tevékenység, kőzet, talaj, talajpusztulás, tápanyag,
komposztálás, ökológiai kertművelés, lepusztulás, vízjárás, vízhozam, munkavégző-képesség
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Jellegzetes gyűrt és vetődéses formák terepi megfigyelése a lakóhelyhez közeli
hegységben

Néhány jellegzetes hazai kőzet vizsgálata (nagyítóval, HCl-cseppentéssel, karcpróbával
stb.)

Talajvizsgálatok (szín meghatározása, gyúrópróba, mésztartalom, szervesanyag-tartalom)

A talajpusztulással mint globális problémával kapcsolatos kiselőadás és/vagy poszter
készítése

A gyűrődés folyamatának modellezése textíliák, gyurma… felhasználásával

„Minicseppkövek” készítése szódabikarbóna- vagy mosószódaoldat segítségével

„Minivulkán” készítése

A magma áramlásának megfigyelése megfestett hideg és meleg vizet tartalmazó edények
segítségével

A külső erők felszínformáló folyamatainak modellezése kísérletekkel (jég, víz, szél)

Túrázó „minilexikon” összeállítása

„Zsebkomposzt” készítése

Ökológiai kertművelés gyakorlása iskolakertben

Vízhozammal kapcsolatos vizsgálatok elvégzése egy, az iskolához közeli természetes
vízfolyáson vagy iskolai homokasztalon
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

TÉMAKÖR: Alapvető légköri jelenségek és folyamatok
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra ( 4 / 2 )
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TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:

összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését;

ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét;

tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban.
A témakör tanulása eredményeként a tanuló:

megnevezi az éghajlat fő elemeit;

jellemzi és összehasonlítja az egyes éghajlati övezeteket (forró, mérsékelt, hideg);

értelmezi az évszakok változását;

értelmezi az időjárás-jelentést;

piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

Az éghajlat elemei

A forró, a mérsékelt és a hideg éghajlati övezet jellemzése

Időjárás-jelentés

Várható időjárás

Időjárási piktogramok
FOGALMAK
időjárás, éghajlat, éghajlati övezet, időjárás-jelentés
JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK

Kiselőadás, poszter készítése az egyes éghajlati övek jellegzetességeiről

Időjárás-jelentés készítése piktogramokkal

Számítási feladatok elvégzése valós időjárási, éghajlati adatokkal

Időjárási mérőállomás készítése az iskola udvarán vagy a tanterem ablakában

Időjárás-megfigyelési projekt: mérési feladatok (hőmérséklet, napsütés, szélerősség
jellemzése, csapadékmennyiség, csapadékfajta), összevetés az előrejelzéssel, állatok
viselkedésének megfigyelése időjárás-változást megelőzően, tapasztalatok rögzítése írásban,
grafikonok, rajzok segítségével
Célnyelvi specialitások: Az egyszerű és a folyamatos jelen, illetve múlt idő használata.
Szakmai szókincs megalapozása, fogalmak megtanulása. A célnyelven való önálló felelet
megtanulása.

Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a
cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a
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leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen
alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi
fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő
XXI. század művészeti jelenségek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember
tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran
kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E
részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a
tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy
gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemzőszintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó
munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a
kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának
a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális
információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet
kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a
vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített
környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának
fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet.
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók
önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az
önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és
működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének
rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás
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érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni
igényességet kialakító hatása működik.
A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés,
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a
digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és
a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti, segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok és
stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és
fejlesztési technikái más műveltségi területeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt
jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a
tanulást.
A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A
digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák
értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető
leginkább – a mindennapi életben is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés
olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális
megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is
tágítja.
A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A
kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek,
és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész
produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó
folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a
technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya
miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van
a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra
tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával
és elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni.
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A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi
formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez,
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó
vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a
közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás
érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben
elfoglalt helyének hangsúlyozása. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában
megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti
alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék
legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység
aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként
működik.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen,
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki.
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek,
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A
kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a
már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a
fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők.
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1–2. évfolyam
Az iskolába lépő első osztályos gyerekek vizuális nevelésének legfontosabb feladata az, hogy az
alkotás örömét, motiváltságát megőrizze, fenntartsa. Ehhez életkori sajátosságaikat,
érdeklődésüket, személyes tapasztalataikat figyelembe vevő feladatrendszerre van szükség, mely
sok játékos elemet tartalmaz és épít a gyerekek sajátos humorérzékére is. Az első két évfolyam
vizuális nevelés gyakorlata ugyanakkor képességfejlesztő célú feladatrendszerben jelenik meg.
Alkotói és befogadói képességeik fejlesztése közben meg kell tanítani a gyerekeket a
hagyományos ceruzarajz, tollrajz, víz- és temperafestés, agyaggal végzett mintázás és más,
változatos anyagok és eszközök szakszerű használatára. Az eszközhasználati készségfejlesztés
folyamatában törekedni kell arra, hogy a második osztály végére legalább jártasság szintre
eljussanak a tanulók. Továbbá arra, hogy az életkoruknak megfelelő kommunikációs és
médiakörnyezet sajátosságait megismerjék és használják.
Az első két iskolai évfolyam fontos feladata a kisiskolások vizuális műveltségének
megalapozása, mely nem önálló befogadást célzó órák megtartását jelenti, hanem játékos,
motiváló, nagyrészt kifejező célú képalkotásuk szemléleti segítésére használt jól válogatott
képanyag formájában rejlik.
Fontos, hogy a gyerekek elé kerülő képanyag, az alkotó munka motivációjára használt mesék,
zenék, táncmozgások mind-mind hozzájáruljanak magyar kultúrájuk és magyar műveltségük
kialakulásához, mely fontos alapja a más kultúrák elfogadásának.
A magyar népi ünnepek kellékei, nemzeti jelképeink ismerete és a magyar népi tárgykultúrából
építkező tárgy- és környezetkultúra témakörök közösen járulnak hozzá, hogy a gyerekek
természetesnek éljék meg nemzeti sajátosságaink ismeretét.
Az 1–2. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 136 óra
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes
élmények
Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Összes óraszám:
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Témakör: Vizuális kifejezőeszközök – Érzékelés, jellemzők, tapasztalat
Javasolt óraszám:
Az első két évfolyam fejlesztési folyamatát végigkísérő, rendre ismétlődő fejlesztési
feladatokhoz óraszám nem rendelhető, mert azokat a tanulói tevékenységformákat és típusokat
tartalmazza, melyek, egyrészt az óvoda-iskola átmenetét szolgálják a kezdő szakaszban, és az
esetleg fennálló hátrányok leküzdésére szolgálnak, másrészt a fejlesztés érdekében rendre meg
kell, hogy jelenjenek a legtöbb ajánlott feladattípusban, noha legtöbb esetben nem képeznek
önálló produktumot.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Különböző érzékszervi tapasztalatok (pl. szaglás, hallás, tapintás, látás) élményszerű
feldolgozása alapján, egyszerű következtetések szóbeli megfogalmazása és az
élmények, kialakult érzések vizuális megjelenítése különböző eszközökkel síkban és
térben (pl. rajz, festés, mintázás, építés/konstruálás, tárgyalkotás).
− A tanulás során felmerülő helyzetekben valós környezeti jellemzők (pl. téli táj, növény
részei, osztályterem színei), képek és ábrák (pl. tankönyvi ábra, saját vagy társak rajza)
célirányos megfigyelése, és a tapasztalatok szöveges megfogalmazása a látott
információk pontos leírása és feldolgozása érdekében.
− Közvetlen megfigyelések útján szerzett konkrét vizuális tapasztalatok (pl. nagyság,
felület, méret, irány, mennyiség, anyagszerűség, elhelyezkedés) alapján vizuális
jellemzők kiválasztása, csoportosítása, megnevezése (pl. legsötétebb szín, legnagyobb
forma, a kép jobb oldalán elhelyezkedő figura), és az érzékszervi tapasztalatok
következetes felhasználása az alkotómunka során.
− Megadott szempontok alapján természeti és mesterséges tárgyak gyűjtése,
megfigyelése, és a megfigyelések alapján a tárgyak pontos leírása és változatos
vizuális megjelenítése játékos feladatokban.
Fogalmak
sík, tér, méret, irány, szín, felület, képelem
Célnyelvi specialitás:
- egyszerű utasítások ismerete - értés, nem értés kifejezése - tetszés, nem tetszés
kifejezése

Témakör: Síkbeli és térbeli alkotások – Mese, fantázia, képzelet, személyes élmények
Javasolt óraszám: 28-28 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
● rövid szövegekhez, egyéb tananyagtartalmakhoz síkbeli és térbeli vizuális illusztrációt
készít különböző vizuális eszközökkel: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít és a
képet, tárgyat szövegesen értelmezi;
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és
élményeit szövegesen megfogalmazza;
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saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál
élmények, elképzelt vagy hallott történetek, szövegek részleteit különböző vizuális
eszközökkel egyszerűen megjeleníti: rajzol, fest, nyomtat, fotóz, formáz, épít;
a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
saját és mások érzelmeit, hangulatait segítséggel megfogalmazza és egyszerű dramatikus
eszközökkel eljátssza, vizuális eszközökkel megjeleníti;
korábban átélt eseményeket, tapasztalatokat, élményeket különböző vizuális
eszközökkel, élményszerűen megjelenít: rajzol, fest, nyomtat, formáz, épít, fotóz és
magyarázza azt;
azonosítja a nonverbális kommunikáció eszközeit: mimika, gesztus, ezzel kapcsolatos
tapasztalatait közlési és kifejezési helyzetekben használja;
valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest,
formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél;
adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.

Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Elképzelt vagy hallott történetek, rövid szövegek, irodalmi (pl. mese, vers) vagy
zenei élmények (gyermekdal, gyermekjáték, mondóka) különböző részleteinek
vizuális bemutatása a saját ötletek megjelenítése érdekében, különböző eszközökkel
síkban és térben (pl. színes rajz, festmény, nyomat, kollázs, plasztika, makett, tabló), és
a kitalált vizuális ötletek szöveges magyarázatával (Illusztráció síkban, vagy térben)
Szemléltetésre ajánlott képanyag: Réber László, Reich Károly, Henzelmann Emma,
Sajdik Ferenc illusztrációi.
− Saját kitalált történet elmesélése, és a történet néhány fontosabb jelenetének többalakos
vizuális megjelenítése tetszőleges eszközökkel.
− Korábban átélt események, különböző személyes élmények felidézése és tetszőleges
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (térábrázolási képesség,
emberábrázolás, kifejezőképesség fejlesztése) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Turner
tájképei, Brueghel: Gyerekjátékok, Parasztlakodalom, Vankóné Dudás Juli: Jeles napok,
népélet.
− Képek, vizuális műalkotások átértelmezése (emberábrázolás, differenciált arcábrázolás,
térábrázolási képesség fejlesztése Szemléltetésre ajánlott képanyag: Szentkorona
zománcképei, Szent László legendák, XI-XII. századi freskók, Csontváry Kosztka
Tivadar tájképei.
− Személyes érzelmek, hangulatok kifejezése képalkotásban (kifejező képalkotás, kifejező
jellegű plasztikus alkotás) Munkácsy Mihály: Ásító inas, Mednyánszky László:
Verekedés után, E. Delacroix: Vihartól megrémült ló.
− Adott érzelmi állapot (pl. boldogság, rémület, tanácstalanság) kifejezése arcjátékkal és
gesztusokkal, az érzelmek kifejezési lehetőségeinek tudatosítása érdekében. A
tapasztalatok felhasználása egyszerű vizuális megjelenítés során (emberábrázolás,
differenciált arc ábrázolás, kézábrázolás) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Anna Margit:
Rémület, Rembrandt és Saskia, Paul Klee: Önarckép, Leonardo da Vinci: Mona Lisa,
Modigliani portréképei.
− Olvasmány- vagy zenei élményhez a jelentést vagy hangulatot erősítő vizuális illusztráció
készítése választott technikával, és az elkészült alkotás szöveges magyarázatával.
715

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

− Magyar népmesékhez, népi mondókákhoz, népdalokhoz vizuális illusztráció készítése
hagyományos, ember- vagy állatábrázolást is megjelenítő népművészeti alkotások
(karcolozott, faragott pásztorművészeti tárgyak) stíluselemeinek felhasználásával.
− Tanult irodalmi, zenei élmények, és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal,
zenemű, animációs film) fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése síkban (pl.
rajz, festés, vegyes technika) és térben egyszerű eszközök felhasználásával (pl. drapéria,
kartondoboz, paraván, osztályterem átrendezése) csoportmunkában is.
− Irodalmi, zenei és médiaélmények (pl. mese, vers, gyermekdal, zenemű, animációs film)
fontos helyszíneinek és szereplőinek megjelenítése egyszerű eszközök felhasználásával
(tárgyakkal való bábozás, tárgyak megszemélyesítése) Szemléltetésre ajánlott: Foky Ottó:
Ellopták a vitaminomat, 1966, Babfilm, 1975.
− Mozgásélmények (pl. tánc, csoportos játék, körjáték, körtánc) vizuális átírása (pl.
vonalakkal, foltokkal, színekkel).
Fogalmak
történet, szereplő, helyszín, vizuális jellemzők/karakter, illusztráció, vizuális technikák,
népművészeti technikák, faragás
Célnyelvi specialitás:
- alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete, mint pl. színek megnevezése, eszközök
megnevezése - egyszerű utasítások ismerete - értés, nem értés kifejezése - tetszés, nem
tetszés kifejezése

Témakör: Vizuális információ – Vizuális jelek a környezetünkben
Javasolt óraszám: 6-6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● a tanulás során szerzett tapasztalatait, saját céljait, gondolatait vizuális megjelenítés
segítségével magyarázza, illusztrálja egyénileg és csoportmunkában;
● a vizuális nyelv elemeinek értelmezésével és használatával kísérletezik;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● egyszerű, mindennapok során használt jeleket felismer;
● adott cél érdekében egyszerű vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket – jel,
meghívó, plakát – készít egyénileg vagy csoportmunkában;
● pontosan ismeri államcímerünk és nemzeti zászlónk felépítését, összetevőit, színeit
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A tanulás során felmerülő helyzetekben tanítási egységekhez, és egyéb tantárgyi
tartalmakhoz a tanulást vagy megértést segítő egyszerű ábra (pl. számegyenes,
betűsablon, szókártya) és eszköz (pl. tabló, makett, társasjáték) készítése, személyes
célok érvényesítésével.
− Kisgyerekeknek szóló könyvborítók, füzetek, hirdetések üzenetének elemzése tanári
segítséggel, és a tapasztalatok felhasználása egyszerű tervezési feladatokban (pl.
plakát, névtábla, utcatábla, házszámtábla készítése, füzetborító, csomagolópapír, meghívó
tervezése).
− Közvetlen környezetében található jelek, jelzések (pl. útjelzés, közlekedési jelzés,
piktogram, zenei kotta) gyűjtése, értelmezése tanítói segítséggel és a tapasztalatok
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felhasználása játékos feladatokban (pl. rajzolt közlekedési terepasztal és annak
kiegészítése térbeli közlekedési táblákkal).
− Iskolai életében megjelenő szabályok kapcsán piktogramokat, rajzi jeleket alkot.
Véleményt formál társai piktogramterveinek érthetőségével kapcsolatban.
− Magyar nemzeti szimbólumok gyűjtése (pl. államcímer, nemzeti zászló, Szent Korona,
Kossuth-címer, ‘56-os lyukas zászló) és a szimbolikus elemek felhasználása az alkotó
munka során (pl. tárgyalkotás díszítményeként: huszárcsákó, párta).
− Magyar népi díszítőművészet jelkészletének gyűjtése, kísérletezés a szimbólumok
értelmezésével (tulipán, nap, madármotívum, kígyó stb.), tanítói segítséggel, egyénileg,
vagy csoportban.
Fogalmak
jel, jelzés, vizuális üzenet, hirdetés, leegyszerűsítés, változat, díszítőmotívum, szimbólum
Célnyelvi specialitás:
-

alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete, mint pl. pont, vonal,minta

Témakör: Médiahasználat – Valós és virtuális információk
Javasolt óraszám: 6-6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● saját munkákat, képeket, műalkotásokat, mozgóképi részleteket szereplők karaktere, szín, fényhatás, kompozíció, kifejezőerő szempontjából szövegesen elemez, összehasonlít;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
● valós vagy digitális játékélményeit vizuálisan és dramatikusan feldolgozza: rajzol, fest,
formáz, nyomtat, eljátszik, elmesél.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Régi magyar reklámok (pl. “Hurka Gyurka”, “Ezt nem lehet megunni”, “Bontott csirke”,
“Forgó morgó” stb.) megnézéséhez.
− kapcsolódó tapasztalatok, érzések (pl. tetszés, kíváncsiság, félelem) megbeszélése és
megjelenítése változatos eszközökkel (pl. rajzolás, festés, bábkészítés, szerepjáték). A
megbeszélés eredményeként a valóság és a képzelet megkülönböztetése.
− Kisgyerekeknek szóló célzottan kommunikációs szándékú mozgóképi megjelenések
(pl. tv reklám, gyermekműsor) üzenetének elemzése tanári segítséggel, a
kommunikációs célt szolgáló legfontosabb eszközök és az elért hatás megfigyelésével
(pl. szín, képkivágás, hanghatás, szöveg), és a tapasztalatok felhasználása játékos
feladatokban (pl. félelmetes-megnyugtató hangok gyűjtése, adott mozgóképi részlet
hangulatának érzékeltetése színes kompozícióban).
− Különböző médiumok (pl. könyv, televízió, film, internet, videojáték) egyszerű
példáinak elemzése tanári segítséggel, a valóságos és az elképzelt helyzetek azonosítása
céljából.
Fogalmak
információ, mozgókép, könyv, televízió, film, internet
Célnyelvi specialitás:
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Televízió, rádió, könyv, számítógép, újság, rajzfilm, film, videojáték
megnevezése célnyelven.
- tetszés, nem tetszés kifejezése

Témakör: Álló- és mozgókép – Kép, hang, történet
Javasolt óraszám: 6-6 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● az adott életkornak megfelelő rövid mozgóképi közléseket segítséggel elemez, a vizuális
kifejezőeszközök használatának tudatosítása érdekében;
● adott cél érdekében fotót vagy rövid mozgóképet készít;
● az adott életkornak megfelelő tájékoztatást, meggyőzést, figyelemfelkeltést szolgáló,
célzottan kommunikációs szándékú vizuális közléseket segítséggel értelmez;
● időbeli történéseket egyszerű vizuális eszközökkel, segítséggel megjelenít;
● saját történetet alkot, és azt vizuális eszközökkel is tetszőlegesen megjeleníti;
● adott álló- vagy mozgóképi megjelenéseket egyéni elképzelés szerint átértelmez.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű mozgóképi részletek (pl. animációs film, reklámfilm) cselekményének
elemzése, és a tapasztalatok felhasználása játékos feladatokban (pl. időbeli történés
képkockáinak rendezése, hang nélkül bemutatott mozgóképi részletek “szinkronizálása“).
− Egyszerű mozgóképi részletekben (pl. mesefilm, animációs film : Magyar népmesék,
Rófusz Ferenc: A légy) hangok és a képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, düh,
félelem) azonosítása a hatások közös megbeszélésével.
− Fotó- vagy rajzsorozat készítése a mindennapok során tapasztalható időbeli változások
szemléltetése érdekében (pl. napirend, naplemente, Luca-búza fejlődése).
− Mozgásillúziót keltő régi papírjátékok megismerése a tapasztalatok felhasználása önálló
alkotó munkában (pl. “pörgetős mozi”).
Fogalmak
animációs film, képkocka, képregény, hanghatás, képsorozat
Célnyelvi specialitás:
-

Televízió, rádió, könyv, számítógép, újság, rajzfilm, film, videojáték
megnevezése célnyelven.
- tetszés, nem tetszés kifejezése

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Valós és kitalált tárgyak
Javasolt óraszám: 10-10 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● elképzelt történeteket, irodalmi alkotásokat bemutat, dramatizál, ehhez egyszerű
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, egyszerű jelmezt készít csoportmunkában, és
élményeit szövegesen megfogalmazza;
● alkalmazza az egyszerű tárgykészítés legfontosabb technikáit: vág, ragaszt, tűz, varr,
kötöz, fűz, mintáz;
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gyűjtött természeti vagy mesterséges formák egyszerűsítésével, vagy a magyar
díszítőművészet általa megismert mintakincsének felhasználásával mintát tervez;
● adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és
csoportmunkában;
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
●

Fejlesztési feladatok és ismeretek
− Egyszerű természeti- és mesterséges formák elemző-értelmező rajzolása.
− A készült rajzok leegyszerűsítésével sor- és terülődísz alkotása (megfigyelés utáni
értelmező rajz készítése, részletkiemelés, nagyítás, átíró, redukáló motívumtervezés,
sablonalakítás kivágással ismétlés sordísz alkotással, terülődísz alakzatba rendezéssel
technika: stencilezés, átrajzolás, színezés, nyomat).
− Egyszerű tárgy készítése hagyományos kézműves technikák alkalmazásával (pl.
fonás, szövés, nemezelés, gyöngyfűzés, agyagozás).
− Képi inspiráció alapján (pl. természeti jelenségek, állatok, népművészeti
motívumok) egyszerű mintaelem tervezése (pl. átrajzolás, rácsháló, indigó
alkalmazása) A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és szöveges
magyarázata.
− Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. mindenkit megtáncoltató hangszer, láthatatlanná
tevő ékszer, hároméltű jármű) tervezése és létrehozása választott egyszerű
anyagokból (pl. papírpép, karton, hurkapálca, textil, gumi).
− Dramatikus játék céljára ujjbáb, síkbáb, kellék (pl. varázspálca, “rámás csizma”,
“kőleves”) jelmezelem (pl. kalap, maszk, kötény), díszlet tervezése és elkészítése
természetes vagy mesterséges/újrahasznosítható anyagokból (pl. textil, fonal, papír vagy
műanyag hulladék, természetben talált anyagok) csoportmunkában is.
− Gyerekcsoport által ismert mese alapján vár, kastély konstruálása (pl. egyszerű
konstruálás papírhengerek összeépítésével, festésével, ajtók, ablakok, ajtók kivágásával,
rajzolt szereplőkkel való kiegészítéssel) Szemléltetésre ajánlott képanyag: Márkus Géza:
Cifra palota, Kecskemét, magyar várak képei.
Fogalmak
funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, minta, öltözék
Célnyelvi specializáció:
- egyszerű utasítások ismerete - értés, nem értés kifejezése - tetszés, nem tetszés
kifejezése

Témakör: Természetes és mesterséges környezet – Közvetlen környezetünk
Javasolt óraszám: 12-12 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
● egyszerű eszközökkel és anyagokból elképzelt teret rendez, alakít, egyszerű makettet
készít egyénileg vagy csoportmunkában, és az elképzelést szövegesen is bemutatja,
magyarázza;
● saját és társai vizuális munkáit szövegesen értelmezi, kiegészíti, magyarázza;
● képek, műalkotások, mozgóképi közlések megtekintése után adott szempontok szerint
következtetést fogalmaz meg, megállapításait társaival is megvitatja;
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adott cél érdekében alkalmazza a térbeli formaalkotás különböző technikáit egyénileg és
csoportmunkában;
● saját kommunikációs célból egyszerű térbeli tájékozódást segítő ábrát – alaprajz, térkép –
készít;
● különböző egyszerű anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, saját célok érdekében
konstruál.
●

Fejlesztési feladatok és ismeretek
− A közvetlen környezet elemeinek és épülettípusainak (utca, tér, műemlék, nevezetes
épület) összegyűjtése és életszerű megfigyelése, adott helyszínen vagy emlékezetből,
megfigyelési szempontok szerinti megörökítése különböző technikákkal (pl. rajzolás,
festés, mintázás, montázs).
− A közvetlen környezet különböző méretű tereinek (pl. utca, játszótér, buszmegálló,
saját szoba, éléskamra, fiók) megfigyelése és leírása különböző szempontok szerint (pl.
zajok, szagok, színek, funkciók, rendezettség) és a tapasztalatok felhasználásával a tér
áttervezése a tér jellemzőinek, stílusának vagy hangulatának megváltoztatása
érdekében, csoportmunkában is. A tervezés érdekében egyszerű rajzok készítése és
szöveges magyarázata.
− A közvetlen környezet épített/tervezett elemeinek és épülettípusainak összegyűjtése (pl.
park, iskola, vegyesbolt, templom, bisztró, víztorony, szemétgyűjtő sziget) és vizuális
megjelenítése különböző eszközökkel síkban és térben (pl. rajz, festés, montázs, talált
tárgy átalakítás, makett). A gyűjtés segítségével a szűkebb lakóhely választott részletének
makettezése vagy megépítése egyszerű anyagokból, a tér játékos bemutatása érdekében,
csoportmunkában is.
− Helyi múzeum, kiállítás, helytörténeti gyűjtemény, tájház látogatása, azzal kapcsolatos
ismeretszerzés alapján élményszerű vizuális megjelenítés.
Fogalmak
építészet, műemlék, műemlékvédelem
Célnyelvi specialitás:
- alapvető fogalmak, kifejezések célnyelvi ismerete - egyszerű utasítások ismerete - értés,
nem értés kifejezése - tetszés, nem tetszés kifejezése

Vizuális kultúra
A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ
vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások
átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a
cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a
leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen
alapul.
A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott
legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos
tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi
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fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk
kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar
kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez.
További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra
legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a
vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket körülvevő
XXI. század művészeti jelenségek befogadására.
A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület, a képzőművészet, a vizuális
kommunikáció és a tárgy- és környezetkultúra képezi. A vizuális nevelés szempontjából a
képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó
képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember
tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig képekben, gyakran
kép és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotással foglalkozik. E
részterületek tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a
tantervi követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy
gyakorlatközpontúsága a vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemzőszintetizáló gondolkodás egységében értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó
munkáját szolgálja.
A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő
szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.
Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen keresztül a
kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok
alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának
a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális
információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet
kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a
vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített
környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint a környezetalakítás tudatosságának
fejlesztése.
A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális
problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az
örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és
teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet.
Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói
magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók
önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az
önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és
működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének
rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre jellemző alkotva tanulás
érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni
igényességet kialakító hatása működik.
A vizuális kultúra tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben
megfogalmazott kulcskompetenciákat:
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A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a
vizualitás, úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető
információk feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés,
összehasonlítás, esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a
digitális kor vizuális dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális
információszerzés rutinja különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális
gondolkodás ugyanakkor nemcsak az információszerzést, hanem az információk feldolgozását és
a gondolkodási folyamatokat is ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget
nyújtva különböző tanulási stílusok és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra
tantárgy változatos tevékenységei és fejlesztési technikái más műveltségi területeket is
támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és
sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást.
A kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók
megismerjék és használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját. A
digitáliseszköz-használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást
gyakorol a kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák
értelmezése, értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető
leginkább – a mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a
művészeti nevelés olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle
önkifejezési forma (vizuális megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a
kommunikációs lehetőségek körét is tágítja.
A digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs
formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a
digitális médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A
kreatív feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek,
és életkori sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész
produktumát digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó
folyamatba építeni az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a
technikai lehetőségeket. A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya
miatt legfontosabb éppen a változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A megismerési folyamatok fontos eleme a
vizuális megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a
magasabb szintű gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása
során mind a szabad alkotásban, mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó
gondolkodást gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, értelmezés, az ötletelés, a tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás
esetében nagy jelentősége van a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási
szakaszoknak, amelyet a vizuális kultúra tantárgy tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a
sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és elfogadásával jelentős mértékben képes
fejleszteni.
A személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális
kultúra tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és
társas kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása,
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ami segíti az önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi
formák nagyobb esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez,
felismeréséhez és szabályozásához kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet
játszik a társas viselkedésben is. A vizuális kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív
problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy csoportos együttműködésben valósuljon
meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle tudás megjelenítésével, mindenki
közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos együttműködésen alapuló alkotó
vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző szerepek megtapasztalására, a
közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, végül a legjobb megoldás
érdekében a produktív tevékenység gyakorlására.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
vizuális kultúra tantárgy, a Művészetek műveltségi terület részeként, hagyományosan magába
foglalja a műalkotások elemző vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben
elfoglalt helyének hangsúlyozása. Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti
változásokat, különös tekintettel kulturális örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy
feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az
iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti
alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét, ezáltal büszkék
legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. A befogadó tevékenység
aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés egyedülálló lehetőségeként
működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a mindennapos
kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy az
alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív
megoldásokra várnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek.
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább
a személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói
kompetenciák fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas
kezelését, az innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek
értékelését, majd a hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos
feladatmegoldások (például projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan
együttműködéseket is, amelyekre a munka világában is szüksége lehet.
A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen,
általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának.
A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a
legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság
figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra
részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki.
Minden témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat
megadott tanulási eredményekre, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek,
minimális fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható
követelményeit. A tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem
jelölnek időrendi sort, és nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek
rugalmasan kezelhetők, a tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű
alkalmazás és az adott évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A
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kerettantervi fejlesztési feladatok értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott
követelmény pontosabb értelmezéséhez adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy
tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása
természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival összekapcsolva értelmezendő. Minden
fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a belépő új fogalmak jelennek meg, de a
már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás elmélyítése és további felhasználása érdekében a
fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola
saját igényeinek, és a tanulók aktuális fejlettségi szintjének megfelelően ismételhetők.
5–6. évfolyam
Ebben az iskolaszakaszban erősödik fel a tanulókban a valóság megismerése iránti fokozott
igény. A látott és ismert vizuális világ ütköztetése révén nem csak mérlegelő gondolkodásuk,
hanem az információk szelektálásának képessége is megalapozható. Az objektív és szubjektív
ítéletek között képesek különbséget tenni. A valósághű ábrázolás igénye és a gyerek meglévő
képességei közti eltérés vezethet az ábrázolási, alkotási kedv elvesztéséhez. A tantárgy
tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció fenntartása. Ez a
kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális feladatrendszerben valósítható
meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az eredményes fejlesztés érdekében
differenciált feladatkiadásra van szükség. A személyiségformálás e szakaszában is fontos
szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét
képességeknek, készségeknek fejlesztése alsó tagozaton már megkezdődik.
A tervezéshez figyelembe kell venni az előzményeket és a más tantárgyak által tanított ismeretek
meglétét, mely lehetőséget ad azok felhasználására és beépítésére a vizuális kultúra tanórákon.
Az 5–6. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy heti és éves óraterve:
A tantárgy heti óraszáma

A tantárgy éves óraszáma

5.évfolyam

1 óra

36 óra

6.évfolyam

1 óra

36 óra

A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Szabadon felhasználható
Összes óraszám:

724

Javasolt óraszám
5-5
5-5
5-5
5-5
4-4
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2-2
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Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Javasolt óraszám: 5 – 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, fogalmi és
vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg
és csoportmunkában is;
− a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan szétválasztja;
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait
vizuálisan megjeleníti;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és egyéni véleményformálás során az objektív és
szubjektív megállapítások szétválasztása, a látvány lényeges, egyedi művészettörténeti
korszak jellemzőinek felismerésével és személyes gondolatok megfogalmazásával. A
tapasztalatok (pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a vizuális megjelenítés érdekében,
eligazodás vizuális információk között) felhasználása az alkotás során is.
A történelem tantárgyból már megismert művészettörténeti korokban (ókor, középkor,
XVII-XVIII. század, XIX. század) készült vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl.
történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás szándéka, figurativitáshoz való viszony,
kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív felhasználása az alkotás során.
A történelem tantárgy keretében feldolgozott korszakok egy-egy jellemző műalkotásának,
tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával kifejező képalkotás, plasztikus mű,
vagy újraértelmezett tárgy készítése. (pl. fekete alakos vázakép stílusában modern olimpiai
sportág megjelenítése, timpanon forma kitöltése jelen korunkra jellemző témájú
csoportképpel).
Különböző jellegű, stílusú látványok (pl. tárgyfotó, magyar néprajzi motívum, film
képkockája), vizuális alkotások (pl. figuratív/non-figuratív festmény, installáció) adott
részeinek, részleteinek meghatározott célú, személyes kiegészítése, rekonstruálása a
személyes kifejezés érdekében, a jellemző vizuális jegyek tudatos használatával.
Fogalmak
klasszikus, modern, kortárs vizuális művészet, objektív, szubjektív, művészettörténeti korok,
stílus
Célnyelvi specialitás.
− néhány szakkifejezés célnyelvi ismeretének segítségével adott művészettörténeti
korszakokról, a különböző korszakokból származó műalkotásokról vélemény kifejezése
− Témakör: Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió
Javasolt óraszám: 5 – 5 óra
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Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott
képanyag alapján;
− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével tapasztalatait
vizuálisan megjeleníti;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg
és csoportmunkában is;
− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások számára érthető vázlatot
készít;
− adott tartalmi keretek figyelembevételével karaktereket, tereket, tárgyakat, helyzeteket,
történeteket részletesen elképzel, fogalmi és vizuális eszközökkel bemutat és megjelenít,
egyénileg és csoportmunkában is;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi vagy médiaélmény, tanulók által közösen kitalált
történet, személyes élmény) illeszkedő figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek,
történet részletes elképzelése, korábbi személyes vizuális tapasztalatok, emlékek inspiratív
felhasználásával. Az elképzelések bemutatása és vizuális megjelenítése érdekében többféle
forrásból (pl. könyvtár, internet, valóság) vizuális információk, képi inspirációk gyűjtése
és megfelelő alkotó felhasználása egyénileg és csoportmunkában.
Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) különböző
érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső képek
megfigyelése, és az egyéni ötletek megjelenítése többféle vizuális eszköz rugalmas
alkalmazásával (pl. vegyes technika, festék, szén, kollázs, fény, fotó, fotómanipuláció).
Fogalmak
vizuális élmény, hatás, asszociáció, karakter, figuratív-nonfiguratív megjelenítés
Célnyelvi specialitás:
megadott művészi kifejezések alapján adott látványról vélemény alkotása
Témakör: Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Javasolt óraszám: 5 – 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
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− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző
szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja,
egyénileg és csoportmunkában is;
− látványok, képek, médiaszövegek, történetek, szituációk feldolgozása kapcsán személyes
módon kifejezi, megjeleníti felszínre kerülő érzéseit, gondolatait, asszociációit;
− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés,
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák alapján a hétköznapokban, tanulási helyzetekben gyakran és szívesen használt
médiumok (pl. fotó, mozgókép, online felületek, számítógépes játék) sajátosságainak,
jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt képi és szöveges elemek aránya, mérete,
kompozíciós elrendezések, képkivágások, színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világossötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, nézőpont, kameramozgás, időbeliség)
megismerése. A tapasztalatok adekvát használata érdekében információk, vizuális
inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló
lehetőségekre.
Valós és fiktív helyzetek, történetek megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása során a
közvetítendő tartalmaknak, és személyes gondolatoknak, érzéseknek leginkább megfelelő
médium kiválasztása. (Pl. tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid mozgókép készítése
ténylegesen, vagy annak rajzos forgatókönyve.) A választott médiumhoz illő vizuális
kifejezési eszközök használata a kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés (pl. szín,
méret, arány, forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, fény, vágás, montázs) érdekében
egyénileg és csoportmunkában is.
Hagyományos (nyomtatott) információhordozó digitális médium számára történő átalakítása
társai számára is értelmezhető rajzi vázlatban, vagy montázs alkalmazásával. (Pl. más
tantárgy számára készült tankönyv egy érdeklődésére számot tartó oldalának átalakítására
internetes oldallá, mobil applikációvá.) A tapasztalatok felhasználása a további alkotó
tevékenység közben egyénileg vagy csoportmunkában.

Fogalmak
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, kompozíció, képkivágás,
nézőpont
Célnyelvi Követelmények:
vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit néhány szakkifejezés segítségével megfogalmazza
Témakör: Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei
Javasolt óraszám: 5 – 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
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− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, összehasonlítása
során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó tevékenységében felhasználja,
egyénileg és csoportmunkában is;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott
képanyag alapján;
− adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, változásokat,
eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is;
− adott témát, időbeli, térbeli folyamatokat, történéseket közvetít újabb médiumok képírási
formáinak segítségével egyénileg vagy csoportmunkában is;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A térmegjelenítés eddig tanult elemei alkalmazásának tudatosabbá tétele (pl. távolság
érzékeltetése mérettel, színnel)
A térmegjelenítés különböző művészettörténeti korokban használt lehetőségeinek (pl.
kiterített tér, frontális nézet, takarás, egy iránypontos perspektíva, fordított perspektíva)
megfigyelése, megismerése, műalkotások alapján. (egyiptomi falfestmények, középkori
miniatúrák, Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső terei,
Szent Péter-bazilika Kollonád).
Az egy iránypontos perspektíva egyszerű szabályainak megismerése, és az ismeretek
felhasználása kitalált tér ábrázolására épülő alkotó munkában.
Példák alapján időbeli változások, történések vizuális megjelenítésének megkülönböztetése
(pl. folyamatábra, képregény, storyboard, fotósorozat, film), és egy rövid történés (pl.
teafőzés, pizza evés, tornasorba rendeződés), időbeli változás, folyamat (pl. jég olvadása,
vihar közeledte, almacsutka fonnyadása) vagy saját történet rögzítése a választott médium
sajátosságainak figyelembevételével, egyénileg vagy csoportban.
Fogalmak
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás vizuális
megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard
Célnyelvi specialitás:
szín- és térelmélet alapvető fogalmainak ismerete célnyelven, benyomások megfogalmazása adott
sémák alapján

Témakör: Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Javasolt óraszám: 4 - 4 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a látványt, egyénileg
és csoportmunkában is;
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− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, gondolatokat különböző
szempontok szerint rendez és összehasonlít, a tapasztalatait különböző helyzetekben a
megoldás érdekében felhasználja;
− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett asszociatív módon
generált képeket, történeteket szövegesen megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és
csoportmunkában is;
− vizuális megjelenítés során egyénileg és csoportmunkában is használja a kiemelés,
figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközeit;
− egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése érdekében
önállóan információt gyűjt;
− célzottan vizuális kommunikációt szolgáló megjelenéseket értelmez és tervez a
kommunikációs szándék és a hatáskeltés szempontjait kiemelve.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A téma feldolgozásakor aktuálisan más tantárgy keretében tanult korhoz illeszkedő
művészettörténeti korszak jellemző műalkotása, vagy ökológia, társadalmi probléma
témájában ismeretek és érzetek inspiratív és kreatív felhasználásával direkt vizuális
kommunikációt szolgáló produktum létrehozása (pl. kiállítás plakátja, ökológiailag
tudatos termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif). A feladathoz
kapcsolódóan gyűjtött vizuális információk, szöveges, képi inspirációk, és a korábbi vizuális
megfigyelési tapasztalatok, adekvát képnyelvi eszközök felhasználása az alkotás során
egyénileg és csoportmunkában is.
Reklámfilmek és hírműsorok példáiban a valós és fiktív elemek egyértelmű megjelenését
keresve a befolyásolás lehetőségének felismerése. A példák megfigyeléséből származó
tapasztalatok felhasználása játékos szituációk és gyakorlatok során (pl. képtelen reklám).
A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és
megfogalmazása kreatív gyakorlatok (pl. sajtófotók szóbeli leírásával, „közvetítésével”)
tapasztalatai alapján csoportmunkában is.
Felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az
ajánlott képanyag alapján.
Fogalmak
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs cél, hatáskeltés
vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás
Célnyelvi specialitás:
A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi különbségek felismerése és
megfogalmazása
Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Javasolt óraszám: 5 - 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
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− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket
tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
A tárgyi környezet különböző szempontú vizsgálata érdekében adott téma (pl. ünnepi és
hétköznapi öltözet, dédszüleink világa, egyedi, személyes tárgyak, divat változása) vizuális
és szöveges feldolgozása, információk keresése és rendszerezése különböző forrásokból
(pl. könyvtár, internet, interjú készítése az érintettekkel, skanzen vagy helytörténeti kiállítás
látogatása).
Hagyományos magyar népi kultúra és a közvetlen környezet tárgyi világának megfigyelése és
inspiratív felhasználása segítségével mai korunkra jellemző, értelmesen használható tárgy
(pl. háztartási eszköz, játék, öltözet kiegészítő, telefontok, textil táska, tolltartó,
szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése és létrehozása tudatos anyag és
eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka).
Különböző korok és kultúrák szimbólumainak és motívumainak felhasználásával minta,
díszítés tervezése, és a minta felhasználása tárgyak díszítésére választott célok érdekében
(pl. saját pecsét, csomagolópapír, póló, táska, takaró, bögre) különböző technikák
felhasználásával (pl. krumpli, papír nyomat; stencil/sablon, filctoll, textilfestés).
A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának (pl.
épület, tárgy, öltözék) összehasonlítása megadott szempontok (pl. anyaghasználat,
technológia, rendeltetés, díszítés) alapján. A jellemzőik, egyedi vonásaik kiemelése által
szerzett információk és inspirációk felhasználásával, építmények, terek, tárgyak átalakítása
választott eszközökkel (pl. rajz, festés, kollázs, montázs, vegyes technika), személyes
igényeknek megfelelően.
Fogalmak
hagyomány, néprajz, népi kultúra, design, divat, kézműves technika, egyedi tárgy,
formaredukció, motívum, technológia
Célnyelvi specialitás:
A hagyományos magyar népi kultúra és a modern, kortárs kultúra tárgyi világának
összehasonlítása megadott szempontok alapján célnyelven.
Témakör: Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Javasolt óraszám: 5 – 5 óra
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit kiemeli, bemutatja;
− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat;
− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi inspirációkat keres
többféle forrásból;
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− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél érdekében gyűjtést
végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés eredményeit;
− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, építményeket
összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más jelenségekkel, fogalmakkal,
alkotásokkal, melyek segítségével alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt;
− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és eszközhasználattal tárgyakat, tereket
tervez és hoz létre, egyénileg vagy csoportmunkában is;
− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, megoldási lehetőségeket
talál, javasol, a probléma megoldása érdekében kísérletezik;
− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit rugalmasan alkalmazva
megoldást talál;
− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, alkotókat, az ajánlott
képanyag alapján.
Fejlesztési feladatok és ismeretek
Példák alapján (pl. különböző korban, kultúrában, stílusban készült építmények, terek) a
közvetlen környezetben található valós terek, térrészletek saját kezű vázlatrajzának (pl.
buszmegálló, kapu/bejárati ajtó, iskola ebédlője, iskolai könyvtár, beszélgető sarok, büfé)
áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos funkció megvalósítása (pl.
biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet, rejtőzködés) érdekében. A tervezés során
kísérletezés és többféle ötlet felvetése és vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési folyamat
szöveges bemutatása egyénileg és csoportmunkában is.
A már tanult történelmi korszakokhoz kapcsolódó művészettörténeti korszakok jellemző
építészeti stíluselemeinek megismerése, felismerése.
A megismert stíluselemek felhasználása a tanuló valós környezetében található valós terek,
épületrészletek áttervezésére.
Egy választott tárgy, tárgytípus (pl. kedvenc tárgy, játék, hírközlési, közlekedési, konyhai
eszköz, bútor) különböző történeti korokban, és földrajzi helyeken való megjelenésének
összehasonlító vizsgálata adott szempontok mentén (pl. funkció, anyag, forma, díszítés,
környezetkárosítás) és a vizsgálat eredményeinek részletes szöveges és vizuális bemutatása
(pl. tabló, prezentáció formájában).
Szokatlan egyéni funkcióra (pl. álomkép-rögzítés, „időbefogás”, „lustaság elszívás”, okosítás)
alkalmas tárgy tervezése vagy létrehozása a korábban látott, vizsgált tárgyi, képi inspirációk
felhasználásával, egyénileg vagy csoportmunkában, hulladékanyagok felhasználásával,
valamint a tervezési folyamat dokumentálásával (pl. rajzok, képes inspirációk gyűjteménye,
fotósorozat).
Fogalmak
környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei
Célnyelvi specialitás:
- épület szerkezeti elemeinek, funkciójának megnevezése, leírásuk célnyelven - bizonyosság,

bizonytalanság egyszerű kifejezése
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 5. évfolyam
A szemléltetés érdekében az alábbi műtípusok, művek, vagy alkotók valamely művének
bemutatása ajánlott:
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Építmények, Colosseum, Erektheion, Hundertwasser épületei, festményei, Istar-kapu, jáki
bencés apátsági templom, karnaki Ámon-templom, Kheopsz piramisa, Parthenon, Pantheon,
Stonehenge, Zikkurat- Úr
Képzőművészeti alkotások: altamirai barlangrajz, Bábel tornya, Írnok szobor, Laokoóncsoport, Müron: Diszkoszvető, delphoi kocsihajtó, Nofretete fejszobra, Római portrészobor,
Szamothrakéi Niké, Willendorfi vénusz
Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, görög vázafestészet, Magyar Szent
Korona és koronázási jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas, Tutanhamon
arany halotti maszkja
Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 6. évfolyam
Építmények: amiens-i székesegyház, fertődi Eszterházy-kastély, Hagia Sophia, jáki bencés
apátsági templom, Notre-Dame székesegyház-Párizs, nyírbátori református templom, Palazzo
Farnese, pisai dóm, Szent Péter bazilika és kollonád, versailles-i palota,
Képzőművészeti alkotások: Bruegel: Gyermekjátékok, Bábel tornya, Botticelli: Vénusz
születése, Dürer: Önarckép, Michelangelo: Dávid, Sixtus- kápolna freskói, M.S. mester: Mária és
Erzsébet találkozása, Rubljov: Szentháromság, Szent László legendákat ábrázoló freskók, Van
Eyck: Arnolfiní házaspár, Velazquez: Las Meninas, Vermeer: Geográfus,
Egyéb: Bayeux-i kárpit, chartres-i katedrális üvegablakai, Magyar Szent Korona és koronázási
jelvények, nagyszentmiklósi kincs, Szkíta aranyszarvas,

Továbbhaladás feltételei célnyelven
Beszédértési készség:
- A tanuló értse meg, kövesse és hajtsa végre a bonyolultabb utasításokat. - Ismerje fel és
értse meg új szövegkönyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. - Értsen meg összefüggő,
a témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemet tartalmazó idegennyelvi szöveget,
tudja azt megadott megfigyelési szempontok alapján, később pedig önállóan összefoglalni,
lényeget kiemelni. - Tudja megoldani a szöveggel kapcsolatos feladatokat.
Beszédkészség
- Tudjon válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő
kérdésekre. - Legyen képes a tanult nyelvi elemek alapján embereket, tárgyakat és helyeket
egyszerűen jellemezni és képeket leírni. - Legyen képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy
hallott eseményekhez, olvasott szöveghez. - Értesse meg magát számára ismeretlen
anyanyelvi személlyel. - Tudja alkalmazni a tanult udvariassági társalgási fordulatokat.
Olvasásértési készség
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- Legyen képes az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. - Legyen
képes az olvasott szöveg lényeges információit az elvárható nyelvi szinten náhány
mondatban idegen nyelven is összefoglalni.
Írásbeli készség
- Legyen képes a tanuló a tanult szókincset és nyelvi szerkezeteket tartalmazószövegek
diktálás utáni leírására. - Tudjon egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni,
később pedig tudjon önállóan tanult szövegtipusokat (képleírás, műelemzés) írni. - Legyen
képes álláspontját írásban is közölni.

Ének-zene KTNY
1-2. évfolyam
Az ének- zenei nevelés a tanuló identitástudatának kialakítása és személyiségfejlődése
szempontjából kiemelkedő fontosságú. A zenei nevelés akkor lesz eredményes, ha kialakul a
tanuló zenei anyanyelve, mely által hazájához, nemzetéhez értelmileg és érzelmileg egyaránt
kötődik. A pedagógus munkájának érdemi szerepe van a gyermek iskolai életében, ennek hatása
életre szóló, túlmutat az iskola falain.
Az ének-zenei nevelés speciálisan olyan készségeket, képességeket, kompetenciákat is fejleszt,
melyek hatással vannak egyéb, nem zenei képességekre is (transzferhatás).
Az 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.
Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott
kulcskompetenciákat:
A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív
tanulás
kompetenciáinak
kialakításában
és
fenntartásában,
megerősítésében
és
továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene
tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás
(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség
élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is
pozitívan járul hozzá.
A zene és az azt kísérő mozgások, játékok kiváló lehetőséget biztosítanak a gyermekek angol
nyelvismeretének megalapozásához, fejlődéséhez.
A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei
anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása
azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen
nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony
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eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés, mint verbális kommunikáció,
valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező improvizáció. A tanuló megismeri a zene
mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 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 digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja
mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen
irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is,
hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek,
alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés
hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van
véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése
a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. A célnyelvi dalok más népek kultúrájába
engednek bepillantást.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként
ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció
adta lehetőségeket is.
A zenei nevelés Magyarországon a Kodály Zoltán által megalkotott filozófiát követve,
tevékenység központú módszer alapján valósul meg.
A magyar zenekultúra évszázados hagyománya, hatalmas magyar dallamkincse, bőséges
tartalmat kínál a zenei oktatás minden szintjéhez. Zenei anyanyelvünk, általános műveltségünk
megalapozásának és nemzeti azonosságtudatunknak fontos tényezője.
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem
alkalmasabb erre, mint a népdal. Erre az alapra épülhet olyan zenei műveltség, mely nemzeti,
de lelket tár minden nép nagy alkotásainak. Értékmérőt is kap a népdallal, aki e századok
csiszolta tökéletességhez méri, amit hall: nem tévesztik meg többé hamis bálványok..." (Kodály
Zoltán)

1–4. évfolyam

Az első négy évfolyamon elsősorban alapképességek és készségek fejlesztése zajlik, ezért a
témakörök nem alkotnak zárt egységet és nem időrendben követik egymást. A témakörök és a
fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző témakörben is
megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás.
Az alsó tagozaton kiemelt nevelési-oktatási cél, az éneklés megszerettetése. A zenei anyanyelv
megismerése, elsajátítása és használata segít megalapozni az értékőrzést, a tanulók nemzeti
identitását. A népdalok tanítása számtalan élethelyzetre ad példát és kínál megoldást.
További cél az aktív éneklés és a zenehallgatás során a tanulók örömteli élményekhez jussanak.
Fedezzék fel a zenei alkotás örömét, kifejező éneklésük, hangszeres játékuk, ritmikai alkotásaik,
saját kis zenei kompozícióik által. Fejlődjön ritmikai készségük, zenei hallásuk, tanuljanak meg
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alapszinten kottát írni és olvasni. Ismerjenek meg zeneirodalmi alkotásokat, korosztályuknak
megfelelő módon. Ehhez kapcsolódik a koncert-pedagógia. A tanulók számára biztosítani kell,
tanévenként legalább egy közös hangverseny látogatást, mely hozzásegíti őket az élő muzsikálás
szépségének megbecsüléséhez.

1–2. évfolyam
 Az alapozás időszakát az első félévben sok játék és önfeledt éneklés jellemezze, mely
megelőzi az ismeretek tanítását.
 A zenei elemek tudatosítása a második félévben kezdődik.
 Tanulják meg a gyermekjáték-dalokat és játsszanak a tanteremben, az udvaron, a
folyosón – ahol csak hely és alkalom adódik rá.
 Alapvető fontosságú az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása, és folyamatos
gondozása.
 Ugyancsak folyamatos feladat az osztály hangzásának fejlesztése, egységessé tétele, és a
tiszta intonáció kialakítása.
 A zenei írás-olvasás elsajátíttatása fokozatosan és folyamatosan történjen.
 A tanulók a megismert zeneműveket, átélt élményeiket szavakkal, rajzzal, tánccal és
szabad mozgás improvizációval fejezzék ki.
 A magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a fejlesztés alapja a pedagógus
és a tanulók közös alkotó munkája.

Az 1–2. évfolyamon az ének-zene tantárgy óraszáma: 144 óra.
1. évfolyam évi 72 óra, heti 2 óra, ebből 1 angol nyelvű
2. évfolyam évi 72 óra, heti 2 óra, ebből 1 angol nyelvű

Témakör neve
Zeneművek/Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei
ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/Zenei írás,
olvasás
Összes óraszám:

Javasolt óraszám
1-2.osztály
70
27
13

szabad
felhasználású
2
2
1
1
2

13
13

8

136
1. osztály
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Zeneművek/ Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei ismeretek/
Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/ Zenei írás,
olvasás
Alap óraszám
Gyakorlás
Összes óraszám:

Zeneművek/ Énekes anyag
Zeneművek/Zenehallgatás
Zenei ismeretek/Ritmikai
fejlesztés
Zenei ismeretek/
Hallásfejlesztés
Zenei ismeretek/ Zenei írás,
olvasás
Alap óraszám
Gyakorlás
Összes óraszám:
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18
7

célnyelv
18
7

3

3

3

3

3

3

34

34

1
1

célnyelv
1
1

2

2

72
2.osztály
célnyelv
18
18
7
7
3

3

3

3

3

3

34

34

célnyelv

1
1
1

1

2

2

72

Témakör

Kapcsolódási
pontok

Óraszám

Zeneművek/ Énekes anyag
célnyelv
18+1

18+1

A gyermekdalok, gyermekjátékdalok olyan zeneművek, melyek az
életkornak megfelelő élethelyzetek zenei képét adják. Lehetőséget adnak
játékra, különböző mozgásformák kitalálására, gyakorlására. A dalok
elsősorban, de nem kizárólagosan pentaton hangkészletűek, figyelembe
véve a gyermek hangterjedelmét is.
Zeneművek 1.o.
Gyermekdalok, gyermekjátékdalok,
mindennapi
élethelyzeteket,
életképeket kifejező dalok
Aki nem lép egyszerre;
Budabuda bácsi;
Bújj, bújj itt megyek;
Bújj, bújj medve;
Bújj, bújj zöld ág;
Egyenlőre, két kettőre;
Egyél libám;

Dalok
alkalmakra, jeles Mondókák,
kiszámolók
napokra
Szent
Gergely
doktornak;
Télapó itt van
(Gyermekdal –
Donászy
M.);
Kirje,
kirje;
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Egy – megérett
a meggy;
Névcsúfolók –
pl. Balázs,
csípjen meg a

Magyar nyelv és
irodalom:
gyermekversek,
szókincsbővítés,
érthető szövegejtés,
helyes artikuláció.
Matematika: páros
számok.
Erkölcstan:

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
Erdő mellett nem jó lakni;
Ess, eső, ess;
Ég a gyertya, ég;
Éliás, Tóbiás;
Én kis kertet kerteltem;
Fecskét látok;
Fehér liliomszál;
Gyertek haza ludaim;
Gyertek lányok játszani, játszani;
Gyertek lányok ligetre;
Gyerünk, menjünk vendégségbe;
Hej, a sályi piacon;
Hess el, sas!;
Hinta, palinta;
Hód, hód, fényes lánc;
Kering az orsó;
Kicsi vagyok én;
Körtéfa;
Megy a kocsi;
Nyisd ki Isten kiskapudat;
Rece, rece pogácsa;
Sírjunk, ríjunk;
Szegény legény;
Szólj síp, szólj;
Ti csak esztek, isztok;
Túrót ettem;
Tücsök koma gyere ki;
Zíbor, zábor; Zsipp-zsupp

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Járdányi Pál –
Szőnyi
Zoltán:
Brumm, brumm,
Brúnó;
Sárdó, gyűjj el;
Esik eső karikára;
Balázs Á. – Nádas
Katalin: Fűzzünk,
fűzzünk;
Már megjöttünk
estére
(vers:
Károlyi
Amy);
Hová mégy te kis
nyulacska?
Twinkle, twinkle
Jingle bells
We wish you
Ten little indians
Easter bunny
Mother’s Day

darázs;
Hüvelykujjam
almafa;
Lementem a
pincébe;
Gyerekek,
gyerekek,
szeretik a
perecet
Five little
sparrows
Rain, rain go
away
Teddy bear

szabálytudat
erősítése.
Dráma és tánc: népi
gyermekjátékok,
szerepjátékok,
népdal és néptánc
kapcsolata.
Vizuális kultúra: a
népi tárgykultúra.
Testnevelés és sport:
mozgás, tánc, játék,
mozgáskoordináció

Ickle, ockle

Good morning
See-saw/Hey,hey look at me
Step,step,clap,clap/I am walking
Are you sleeping
Everybody do this
Doggie,doggie
Leaves are falling
Incy Wincy spider
Humpty Dumpty
I’m a little snowman
If you’re happy
This ist he way
Baa,baa black sheep
The farmer in the dell
Old MacDonald
Have you ever seen a lassie?

Zeneművek 2.o
Gyermekdalok,
gyermekjátékdalok,
élethelyzetek, életképek

mindennapi Dalok alkalmakra, jeles napokra
Hull a pelyhes;
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A gúnárom elveszett;
A part alatt;
Csillagoknak teremtője;
Csömödéri;
Egy kis malac;
Egyszer egy királyfi;
Elvesztettem zsebkendőmet;
Ess, eső, ess;
Este van már, nyolc óra;
Harcsa van a vízbe’;
Hatan vannak a mi ludaink;
Három éjjel,
Hej, tulipán;
Hej, vára vára;
Hess, légy, ne szállj rám;
Hol jártál, báránykám?;
Hopp, Juliska;
Hová mégy?;
Isten éltessen, Péter, Pál!;
Járom az új várnak;
Kapitány úr megizente;
Keresd meg a tűt;
Két krajcárom;
Kis kece lányom;
Kivirágzott a diófa;
Kőketánc;
Kodály – Weöres S.: Jön a kocsi;
Láttál-e már valaha;
Méz, méz, méz;
Most viszik, most viszik;
Nincs szebb állat, mint a lúd;
Süssünk, süssünk valamit;
Szélről legeljetek;
Széles az én kedvem ma;
Ti csak esztek;
Tivi - tovi tács;
Tüzet viszek;
Úszik a kácsa;
Virágéknál ég a világ

Betlehembe, jer, pajtás!;
A kis Jézus;
Regöljünk, regöljünk;
Ma van húsvét napja (Húsvétoló);
Állj be, Berci katonának!;
Még azt mondják nem illik;
Járdányi Pál - Weöres Sándor:
Tavaszköszöntő (Sándor napján);
Járdányi Pál – Szőnyi Zoltán: Orgona
ága;
Serkenj fel, kegyes nép
The goblin in the dark
Goble, goble
Oh, Christmas tree
Little Peter rabbit
Help your mother set the table
Lavender’s blue

The music man
One, two buckle my shoe
Five currant buns
Hockey, cockey
One finger, one thumb
The wheels ont he bus
Five little speckled frogs
The muffin man
Peas porridge hot
Who stole the cookies
Jelly on a plate
Noah’s ark
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Miss Polly
Mary had a little lamb
Down by the station
There was a crooked man
Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a
A témakör tanulása eredményeként
nevelési-oktatási szakasz végére:
csoportosan vagy önállóan, életkorának és hangi a tanuló:
sajátosságainak megfelelő hangmagasságban énekel emlékezetből énekel legalább 20
gyermekdalt és 20 célnyelvi
célnyelven is törekszik a tiszta intonációra;
gyermekdalt;
különböző hangerővel tud énekelni;
jó testtartással, helyes légzéssel,
a zenei produkciók kifejező előadásmódján a pedagógus
megfelelő tempóban, artikulálva
visszajelzése alapján alakít;
énekel c’ – d”
a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban,
hangterjedelemben;
dramatizált előadásokban osztálytársaival aktívan részt
elsajátítja a jól intonált, kifejező
vesz;
éneklés alapjait;
hangszerkíséretes dalokat énekel tanára vagy hangszeren
alkotóként vesz részt
játszó osztálytársa kíséretével;
gyermekjátékdalok
ismeri a tanult, énekelt zenei anyaghoz köthető
előadásában;
szolmizációs hangokat;
a gyermek a dalokban felfedezi
kézjelről énekel;
önmagát, s így azonosulni tud
velük;
belső hallása fejlődik.
aktívan részt vesz az iskola vagy a
helyi közösség hagyományos
ünnepein.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
 Magyar gyermekdalok és népdalok hallás utáni megtanulása és éneklése



Angol dalok, mondókák mozgással egybekötött csoportos vagy önálló előadása célnyelven



A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával,
mint egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció, szolmizációs kézjelről való éneklés.



Az előadói készség fejlesztése tevékenységeken keresztül



A befogadói készség fejlesztése hallás utáni daltanítás kapcsán



A gyermeki világ felfedezése a tanult dalokban

Évfolyamonként legalább 35 magyar gyermekdal és népdal hallás utáni ismerete
A tanult dalokhoz kapcsolódó játékok elsajátítása
Egyenes testtartás, helyes légzés, artikuláció
A kézjel, mint jelrendszer ismerete
Fogalmak: Népdal; gyermekjátékdal; körjáték; néptánc; hangszerkíséret; szolmizáció; kézjel
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Témakör

Óraszám

Zeneművek/Zenehallgatás

célnyelv
7+1

7+1

célnyelv
7

7

A megadott művek egy része olyan terjedelmű, hogy az ének-zene óra keretei
között csak részletek meghallgatására van mód. A zeneművek élményszerű
bemutatását előzze meg az egyik legfontosabb pedagógiai eszköz, a motiváció. Ezt
szolgálja a lehetőség szerinti koncertlátogatás, a zenékhez, dalokhoz kapcsolódó
táncok, játékok megtanulása és a zenei előadások, zenés filmek videó felvételről
történő megtekintése.

1.osztály

2.osztály

Kodály Zoltán: Gergely-járás, részlet a
gyermekkarból;
Nyulacska – gyermekkar;
Katalinka – gyermekkar;
Bartók Béla: Gyermekeknek
Szegény legény; I./12.

I./3.

Lánc, lánc, eszterlánc;
Bartók Béla: Mikrokozmosz –
részletek; 44 hegedűduó – I. füzet –
Párnástánc
(Elvesztettem
zsebkendőmet);
Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal –
vegyeskar;
Adriano Banchieri: Állatok rögtönzött
ellenpontja;
Leopold Mozart: Gyermekszimfónia –
részlet;
W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny III.
tétel – részlet;
Saint-Saëns: Az állatok farsangja –
részletek;
Csajkovszkij: Diótörő - Játék katonák
indulója;
Szőnyi Erzsébet: 21 énekes játék –
Sípkészítő (Szólj síp);
Névcsúfolók- „Ádám kutya ül a hátán”
Angol nyelvű művek:

Kapcsolódási
pontok

Dráma és tánc:
dalszövegekhez
kapcsolódó
dramatizált
előadás, szabad
mozgásos
improvizáció.

Vizuális kultúra:
zenével
Erkel Ferenc: Himnusz;
kapcsolatos
Kodály: Méz, méz, méz – gyermekkar; élmények
Hajnövesztő – gyermekkar; Csillagoknak vizuális
teremtője – duett; Nagyszalontai megjelenítése.
köszöntő – gyermekkar;
Bartók Béla: Cipósütés – gyermekkar;
Gyermekeknek I./1.
Játszó gyermekek (Süssünk, süssünk
valamit);
I./4.
Párnatánc
(Elvesztettem
zsebkendőmet);
I./6. Balkéztanulmány (Hej, tulipán); I./7.
Játékdal (Keresd meg a tűt);
I./17. Körtánc (Kis kece lányom); II./23.
Táncdal (Hopp, Juliska);
II./27. Tréfa (A gúnárom elveszett);
Bartók Béla: Mikrokozmosz – Mese a kis
légyről;
Antonio Scandelli: A tyúk;
A. Vivaldi: Négy évszak – Tél II. tétel;
W.A. Mozart: Német táncok – Utazás
szánon;
Saint-Saëns: Az állatok farsangja –
részletek;
Rimszkij–Korszakov:
Dongó;
Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –
Kiscsibék tánca a tojáshéjban;
Állatos dalok;
Betlehemes /A kis Jézus aranyalma

Angol nyelvű művek:
Caroline Graham: Jazz
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Caroline Graham: Jazz Chants for Children
Children
Caroline Graham: Holiday Jazz Chants
English Nursery Rhymes
Caroline Graham: Holiday Jazz
Sheila Aristotelous Ward: Dipittydoo
Chants
(Songs and activities for chlidren)
English Nursery Rhymes
Sheila Aristotelous Ward: Dipittydoo
(Songs and activities for chlidren)

Tanulási eredmények
A témakör tanulása hozzájárul A témakör tanulása eredményeként a tanuló:
ahhoz, hogy a tanuló a nevelésia hallgatott zenét adott szempontok alapján megfigyeli, és
oktatási szakasz végére:
ezekről tanári kérdések segítségével szóban beszámol;
érzékeli és megnevezi a hangerő,
a zenei aktivitáson keresztül megtapasztalja a zenei
hangszín,
hangmagasság
befogadás örömét;
változásait, az őt körülvevő világ
hangjaiban, tanult dalokban, felismeri és a zongora hangját, a hangszert megnevezi
célnyelven is;
zeneművekben;
élményekkel

felismeri és megkülönbözteti a gyermekkar és a vegyeskar
hangzását;

megismeri az énekelve megtanult
dalt, feldolgozás formájában is;

meg tudja különböztetni a szólóhangszer hangzását a
zenekari hangzástól;

képes asszociálni a hallott zenében
megjelenített
állatokra,
életképekre;

képzelete és kreatív gondolkodása fejlődik;

zenehallgatási
gazdagodik;

megismer több, a mindennapokhoz,
továbbá
alkalmakhoz,
ünnepekhez, jeles napokhoz
fűződő zenei részletet;
megismeri és felismeri brit népek
népzenei
felvételeit,
gyermekdalait,
mondókáit
hallás után

képes az érzelmi azonosulásra;
egyre hosszabb zenei részletekre képes figyelni;
képes megérteni az zenék üzenetét;
szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás
improvizációval – egyénileg, párban vagy csoportosan
– kifejezi a zene által benne keltett érzéseket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK ÉS ISMERETEK
 Az énekes anyaghoz kapcsolódó és az életkornak megfelelő, különböző stílusú, korú és műfajú
zenék hallgatása;



Cselekményes zenékben az egyes szereplők zenei ábrázolásának megfigyelése;



Hangutánzások, hangszínek, ellentétek megfigyelése a hallgatott zenékben;



Dinamikai

ellentétpárok

(halk-hangos),
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megnevezése célnyelven



A zene keltette érzések kifejezése szóval, rajzzal, tánccal és/vagy szabad mozgás
improvizációval;



Befogadói készség: ráhangolódás a hallgatott zeneművekre;



Emberi hangfajták (gyermek, női, férfihang) megfigyelése a tanult zenei anyagban,
megnevezésük célnyelven is;



A hangszerek hangszínének megfigyelése a tanult zenei anyagban;



A szóló és kórus, szólóhangszer és zenekar megkülönböztetése, megnevezése a tanult zenei
anyagban.

FOGALMAK
énekhang; gyermekkar; vegyeskar; zongoramű; kíséret; népdalfeldolgozás; zenekar; duó

Technika és tervezés

1–2. évfolyam
A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján
történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló
kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális
technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az alkalmazás,
a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a nevelés, a
kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek arányos
megjelenítése.
A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az
alábbi módon fejleszti:
A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit
megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A
tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit
fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. A tantárgy technikatörténeti ismeretei
hozzájárulnak a régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és
elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó
nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek.
A célnyelvi kommunikáció készségeinek fejlesztése kiemelt terület a célok, feladatok
megvalósítása során.
A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a
környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a
hétköznapokba.
A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos
tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, a tanult
ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában tölt be fontos szerepet. A célok
eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert alkalmaz, mellyel megalapozza a
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tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti a mindennapi életben felmerülő
problémák megoldását.
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a másokkal közösen végzett
csoportos gyakorlati alkotótevékenységek révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett
együttműködés kialakításának lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói
szerepekről.
A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A
tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a
munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez.
Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének
kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat során
használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi anyagokból,
ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket alkalmazva.
A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője,
hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás,
ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült
produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a
pozitív megerősítés.
A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak keretében
elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák
megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet
és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás.
A tantárgy struktúrájában rugalmas, cselekvésre építő, tanulás- és tanulócentrikus. A
megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a tanuló számára a mindennapi életben
használható és hasznos készségek kialakítását.
Minden évben visszatérő programok a családi, az osztály- és az iskolai rendezvények. A
kisebb és nagyobb közösségek ünnepei a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek
őrzése mellett a kikapcsolódást, a szabadidő hasznos eltöltését segítik. Mintát adnak az ünnepre
való felkészüléshez, az ünnepléshez, az ünneplés utáni teendők végzéséhez. A
„kezdeményezőképesség és a feladatvégzésre vállalkozás” fejlesztését szolgálja a tervezés,
szervezés, irányítás, vezetés feladataival való ismerkedés, a kommunikáció, az egyeztetés, a
feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása és végrehajtása, a kockázati tényezők
mérlegelése, a munkavégzés egyénileg és csapatban, a tapasztalatok (eredményesség és etikus
magatartás) életkornak megfelelő értékelése, elemzése, s ezek megszívlelése.
A gyalogos közlekedés alapvető tudnivalóinak, a veszélyhelyzetek és a balesetek
megelőzését célzó szabályok megismerése és azok szituációs játékokban való élményszerű
alkalmazása megalapozza a biztonságos és önálló közlekedéshez szükséges szokások
kialakulását.

Tematikai egység

1. Otthon-család-életmód

Órakeret
14 óra

7+7 óra
Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: élmények,
tapasztalatok elmondása; lakhely ismerete; családtagok és rokonok
bemutatása; alapvető viselkedési szabályok betartása.

743

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium

Tantárgyi tantervek 1-2. és 5-6. évfolyam

Tapasztalatszerzés a közvetlen természeti környezet megismerése
során.
A környezet- és egészségtudatosság egyes elemeinek megalapozása.
A családkép és a családi otthon képének alakítása.
A tematikai egység A rendszeresség és a rendszeretet iránti igény formálása.
nevelési-fejlesztési Együttműködési képesség kialakítása a családtagokkal, az
iskolatársakkal, felnőttekkel. a feladatok megosztása, részfeladatok
céljai
elvállalása és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
1.1. Élet a családban,
Hétköznapok és ünnepek eseményeinek megkülönböztetése.
Családtagok és rokonok bemutatása családrajzzal, síkbábokkal.
Ajándékok készítése családtagok számára, különböző alkalmakra.
Beszámolók lakóhelyünkről. Saját településünk megismerése: utcák,
terek elrendezése, házak, épületek, épülettípusok, lakásfajták.
1.2. Biztonságos otthon
Házimunkák számbavétele. Munkamegosztás a családban.
Háztartási eszközök, gépek használatának lehetőségei.
Otthoni balesetek megelőzése.
Felismeri, hogy tevékenysége során tud változtatni közvetlen
környezetén, megóvhatja, javíthatja annak állapotát.
Veszélyforrások a háztartásban: sérülést okozó tárgyak, tűzgyújtó
eszközök, gáz, elektromosság, gyúlékony, maró, illetve mérgező
vegyszerek, romlott ételek. Veszélyt jelző piktogramok
megismerése.
A ház helyiségei, funkciói, berendezései.
Építőelemekkel házak építése. Szoba berendezése: bútorok készítése

Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés,
szövegalkotás,
beszédkultúra,
kommunikáció.
Matematika:
tájékozódás térben és
időben - időtartam,
nap, napszakok.

Erkölcstan: Én és a
közvetlenebb és tágabb
környezetem,
közösségeim, társaim.
Családtagok, családi,
baráti kötődések,
szeretetkapcsolatok, a
1.3. Családi időbeosztás
környezetnek való
Ismeri a családellátó tevékenységeket: terítés, rendrakás, öltözködés, megfelelés szándéka,
növények, állatok gondozása stb.
beilleszkedés.
Munkaidő, tanulási idő, szabadidő, pihenés ideje. Időbeosztás
megbeszélése.
Napirend, szokásrend kialakítása.
Egészséges és helyes szabadidős tevékenységek felsorolása,
ismertetése, megbeszélése.
Családi munkamegosztás, házimunka és napi tevékenységek,
Gyermekek által végezhető háztartási munkák csoportosítása.
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1.4. Tisztaság és rend
Tisztaság és rend a környezetünkben.
Az otthon tisztasága, munka- és a taneszközök épen és rendben
tartása.
Alapvető takarítószerek és eszközök használata.
Személyes higiéné, tisztálkodás szabályainak ismerete.
Környezetünk tisztán tartása.
Környezettudatos magatartás, környezetvédelem.
Takarékosság energiával, vízzel.
Takarékos anyagfelhasználás.
A szelektív hulladékgyűjtés célja, jelentősége és megvalósítása.
Ötletgyűjtés.
1.5. Táplálkozás
Egészséges életmód kialakítása.
Étkezési szokások.
Az egészséges, korszerű táplálkozás alapelemei.
Étrend összeállítása képek válogatásával. Élelmiszerek, ételek,
italok, vitaminok.
Zöldség- és gyümölcstál, szendvics készítése.
Száraztészta képek készítése.
1.6. Testápolás
Tisztálkodási szokások
Személyes higiéné. Testápolás (kézmosás, körömápolás,
mosakodás, fürdés, hajmosás, intim területek tisztántartása)
eszközei és anyagai. Egészségmegőrzés tevékenységei.
Plakátok készítése.
1.7. Célszerű öltözködés
A napszaknak, évszaknak, hétköznapi tevékenységeknek és ünnepi
alkalmaknak megfelelő öltözködés.
Öltözködési szabályok.
Ruhadarabok válogatása, csoportosítása, hajtogatása.
Szekrényrendezés.
Öltöztetőbaba modell ruhatárának rajzolása, öltöztetése.
1.8. Növényápolás, állatgondozás
Otthoni és iskolai szobanövényeink ápolása és védelme. A
növények életfeltételeinek biztosítása.
Hobbiállatok gondozása, felelős állattartás.
Család, családtag, életmód, lakhely, családi ház, lakás, otthon,
lakberendezés, közösség, háztartás, háztartásvezetés, házimunka,
veszélyforrás, baleset, háztartási eszköz, háztartási gép, háztartási
Kulcsfogalmak/
baleset, munkamegosztás, ünnep, egészséges életmód, táplálkozás,
fogalmak
higiéné, testápolás, öltözködés, időbeosztás, napirend, szabadidő,
környezet, környezetvédelem, takarékosság, hulladék, szelektív
hulladékgyűjtés.
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Egyszerű mondatok megfogalmazása célnyelven a napirenddel
kapcsolatban. Néhány étel, ruhaféle, testrész, tisztálkodási eszköz,
családtagok megnevezése. Környezetvédelemhez kapcsolódó szavak
használata. Néhány házimunka megnevezése. Egészséges és
egészségtelen ételek megnevezése, étkezési szabályok megfogalmazása
egyszerű mondatokkal célnyelven.

Célnyelvi
specialitások

Tematikai egység

2. Anyagok a környezetünkben

Órakeret
8 óra

4+4 óra
Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal.

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
forrásokban.
A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
A tematikai egység
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
nevelési-fejlesztési
segítséggel.
céljai
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
értékelő elemzésig.
Kézügyesség fejlesztése.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
2.1. Az anyagok
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk.
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás útján).
A természetes és a mesterséges anyagok csoportosítása
megfigyelhető tulajdonságaik alapján: fa, papír, fém, textil, fonal,
műanyag.
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságai.
Környezettudatos döntéshozatal a megismert anyagok használata
során.
Véleményformálás a társakkal közös tevékenység során.
Együttműködési készség fejlesztése.

Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális megjelenítés.

Matematika:
Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
2/2 Javasolt tevékenységek
halmazképzés.
Tanulmányi séta: természetes anyagok, levelek, termések gyűjtése.
Tárgyak, alakzatok,
Anyagok felhasználásának megfigyelése közvetlen környezetünkben. összehasonlítása
Termésfigurák, termésbábok készítése, figura tervezése, megfelelő
mérhető
tulajdonságaik szerint;
formájú és méretű termések válogatása, becslés, tervezés.
mérés, becslés.
Őszi színek megfigyelése, formák összehasonlítása, asszociáció.
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Levélpréselés módszerének megismerése: levélkép készítése.
Magkép készítése, kavicsfestés.
Csoportmunkában tájkép készítése magokból kirakott mozaikkal.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
stb.)

Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés
(egyszerű, rövid
útmutató jellegű
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
szövegben az
események
sorrendjének
felismerése).
Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.

Természetes anyag, mesterséges anyag, termések, magvak, fa, papír,
fém, textil, fonal műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag,
keménység, rugalmasság, felületi simaság. anyagvizsgálat, anyagi
Kulcsfogalmak/
tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság,
fogalmak
természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag,
fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás,
építmény, építőelem.
Célnyelvi
specialitások

Fa, papír, fonal, textil megnevezése célnyelven, ill. néhány tulajdonság
használata, pl. puha, kemény. Az eszközök megnevezése célnyelven,
egyszerű kifejezések megértése.

Tematikai egység

Előzetes tudás

3. Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés

Órakeret
30 óra

15+15
óra

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: az óvodáskorban
használt, megmunkált anyagok és készített tárgyak ismerete; az
anyagok tulajdonságainak megállapítása érzékszervi vizsgálattal;
anyagalakítás: gyurmázás, formázás, hajtogatás, nyírás;
eszközhasználat: író- és rajzeszközök, olló; szabálykövetés,
mintakövetés, önállóság a tevékenységek során.

Információk célzott keresése tapasztalati úton (megfigyeléssel),
valamint a tanár által bemutatott nyomtatott (rövid szöveg, egyszerű
ábra, rajz, kép), illetve elektronikusan megjelenített (kép, hang, videó)
A tematikai egység forrásokban.
nevelési-fejlesztési A munka során felhasználandó anyagok technológiai tulajdonságainak
megtapasztalása, irányított (felhasználás célja szerinti) vizsgálata. A
céljai
nyert információk alapján a megfelelő technológia kiválasztása
segítséggel.
Alkotás folyamata a probléma felismerésétől a megoldáson keresztül az
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értékelő elemzésig.
Kézügyesség fejlesztése.
Az eszközök célnak és rendeltetésnek megfelelő használata.
Szabálykövetés. Rend és tisztaság a munkakörnyezetben.
Tanulási szokások (sorrendiség, időbeosztás, hatékonyság) alakítása.
Az anyagok, az energia, az idő célszerű és takarékos, egészség- és
környezettudatos felhasználása a szabályok, előírások és a kapott
utasítások szerint. A használt eszközök megóvása.
Figyelem és elővigyázatosság; a tervezett és az aktuálisan végzett
tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet kialakítása, törekvés a
biztonságra. Balesetvédelmi rendszabályok ismerete. Segítségkérés
baleset esetén. Takarékos anyaghasználatra törekvés. Szelektíven gyűjti
a hulladékot.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
3.1. Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, szálas anyagok, textilek
alakítása
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, agyag, tészta)
egyszerű formák alakítása gyúrással, lapítással, gömbölyítéssel,
hengerítéssel, mélyítéssel, kivájás, nyújtás, mintázással.
Edénykék, gyöngyök, szélcsengő készítése.
Hagyományos mesterségek megismerése, mézeskalács-készítés
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ragasztással.
Gömbölyítéssel, gyűréssel, sodrással.
Legyezőhajtással, redőzéssel figurák készítése. Origamijelek. Ünnepi
és farsangi díszek. Papírszövés.
Alaklemez, sablon használata.
Fűzőlap munka.
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tördeléssel,
darabolással, csiszolással.
Marokkó, spatulából figurák.
Vesszőfonással mini kosár készítése.
Szálas anyagok, fonal jellemzőinek vizsgálata (elemi szál, ágak,
sodrat).
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, hurkolás, fonás, csomózás,
pompon készítése, pókszövés) és egyéb kézműves technikák
(nemezelés, gyöngyfűzés).
Gombfelvarrás.
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok felhasználásával.
Tárgyak készítése természetes anyagokból (termésekből, csuhéból
stb.)
Maradék anyagokból és hulladékból készíthető tárgyak.
Takarékos anyagfelhasználás.
A végzett tevékenységekkel kapcsolatos mesterségek régen és
napjainkban.
3.2. Építés
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépítő, Lego –
felhasználásával) utánzással, kép és rajz alapján, illetve önálló
elképzeléssel.
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Kapcsolódási pontok
Vizuális kultúra:
vizuális megjelenítés.
Matematika:
Tárgyak
tulajdonságainak
kiemelése;
összehasonlítás,
azonosítás,
megkülönböztetés,
osztályokba sorolás,
halmazképzés.
Tárgyak, alakzatok,
összehasonlítása
mérhető
tulajdonságaik szerint;
mérés, becslés.
Magyar nyelv és
irodalom: szövegértés
(egyszerű, rövid
útmutató jellegű
szövegek olvasása,
értelmezése, rövid
szövegben az
események
sorrendjének
felismerése).
Erkölcstan: az alkotó
ember és az épített
világ tisztelete, értékek
óvása.
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Természetes anyag, mesterséges anyag, termések, magvak, fa, papír,
fém, textil, fonal műanyag, szín, árnyalat, átlátszóság, szag,
Kulcsfogalmak/ keménység, rugalmasság, felületi simaság. anyagvizsgálat, anyagi
fogalmak
tulajdonság, becslés, mérés, méret, szélesség, hosszúság, magasság,
természetes anyag, átalakított anyag, sablon, mintaelem, szálas anyag,
fonás, csomózás, nemezelés, anyagtakarékosság, újrahasznosítás,
építmény, építőelem.
Fa, papír, fonal, textil megnevezése célnyelven, ill. néhány tulajdonság
használata, pl. puha, kemény. Az anyagok formálásával kapcsolatos
kifejezések megértése célnyelven, pl. tépés, nyírás, hajtogatás,
csomózás, gömbölyítés, stb. Az eszközök megnevezése célnyelven,
egyszerű kifejezések megértése.

Célnyelvi
specialitások

Órakeret
Tematikai egység

4. Közlekedés

6 óra

3+3 óra
Előzetes tudás

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: közlekedés és
óvatosság – fegyelmezett viselkedés a közlekedési környezetben; a család
közlekedési szokásai; az óvoda (majd iskola) és a lakóhely közötti
közlekedés lehetőségei; élmények, tapasztalatok a településen belüli
közlekedésről.

A biztonságos és fegyelmezett gyalogos közlekedési ismeretek alapjainak
kialakítása. Balesetmentes közlekedés támogatása. Együttműködő és
együtt érző képesség fejlesztése. Etikus magatartás értelmezése és
A tematikai egység kialakítása.
nevelési-fejlesztési Figyelem és elővigyázatosság; a közlekedéssel kapcsolatos veszélyérzet
kialakítása, törekvés a biztonságra. A közlekedési balesetek okainak
céljai
azonosítása, a megelőzés, az elhárítás, a segítségnyújtás lehetőségeinek
megismerése és gyakorlása.
Az utazással kapcsolatos illemszabályok megismerése.
Ismeretek/fejlesztési követelmények
4.1. Gyalogos közlekedés szabályai
A gyalogos közlekedés alapszabályainak megismerése.
A közlekedés irányított megfigyelése, szabályainak értelmezése.
Szabálykövető magatartás a közlekedési környezetben.
A közlekedésben való részvétel gyakorlása. Átkelés az úttesten.
A forgalomirányítás jelzései: a közlekedési jelzőlámpa, a rendőri
karjelzések és a gyalogos közlekedésnél jelentős jelzőtáblák
ismerete. Memória játék
4.2. A közösségi közlekedés viselkedési szabályai
A biztonságos, udvarias közösségi közlekedés szabályai.
Az időjárás és a napszakok befolyása a gyalogosok és a járművek
közlekedésére.
Az utazással kapcsolatos magatartásformák megismerése és
gyakorlása. Tömegközlekedési eszközök megismerése. Udvariassági
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Kapcsolódási pontok
Magyar nyelv és
irodalom:
szókincsbővítés,
fogalommagyarázat,
képi jelzések és
szóbeli utasítások,
szövegértés (képi,
ikonikus kódok és
szövegek jelentésének
egymásra
vonatkoztatása,
párosítása).
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szabályok megismerése, alkalmazása.
4.3. A közlekedésben rejlő veszélyek
A gyermekbalesetek okai, forrásai, megelőzésük.
A veszélyhelyzetek elemzése, megbeszélése, megelőzési stratégiák
kialakítása.
Helyes magatartás a baleseti helyszínen.
Helyes és helytelen viselkedés megfigyelése és elemzése.

Kulcsfogalmak/
fogalmak

Gyalogos és kerékpáros közlekedés, közlekedési szabály (KRESZ), közút,
gyalogátkelőhely, úttest, járda, megállóhely, jelzőlámpa, jelzőtábla,
forgalomirányítás, tömegközlekedés, jármű, sorompó, baleset, biztonság,
biztonsági öv, gyerekülés, gyerekzár. Biztonságos járműhasználat, kultúrált
közlekedés.

Célnyelvi
specialitások

A közlekedésben való részvétel gyakorlása – úttest, járda, jobb, bal
szavak használata célnyelven. Közlekedési eszközök megnevezése,
használatukkal kapcsolatos egyszerű mondatok megértése célnyelven.

Tematikai egység

5. Jeles napok, ünnepek

Órakeret
10 óra

5+5 óra
Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Az iskolaérettségi kritériumok szerint elvárt szinten: a családi, baráti,
iskolai és egyéb közösségi rendezvényeken szerzett élmények és
tapasztalatok.
Tapasztalatszerzés a környezetből, a tapasztalatok megfogalmazása,
rögzítése.
A saját felelősség belátása, vállalása és érvényesítése a közvetlen
környezet alakításában.
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás a társakhoz, együttműködés a
tevékenységek során, a feladatok megosztása, részfeladatok elvállalása
és végrehajtása.
Az ünnepléshez kötődő viselkedéskultúra és öltözködéskultúra
elemeinek elsajátítása és betartása.

Ismeretek/fejlesztési követelmények
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5.1. Családi rendezvények, ünnepek, események
Magyarságtudat erősítése.
Születésnap, névnap, házassági évforduló megünneplése, az ezekkel
kapcsolatos szokások, hagyományok.
Esküvő, temetés, baráti összejövetelek célja, az ezeken való
viselkedés szabályai. Öltözködéskultúra.
Tervek a családban.
Példaadás, mintakövetés, programszervezés, a rendezvényhez illő
környezet megteremtése.
Meghívó, kellékek, ajándékok készítése. Az ajándékozás kultúrájának
elsajátítása.
A tapasztalatok megbeszélése.
Csomagolástechnikák: különböző alakú ajándékok csomagolása.

Erkölcstan: családi
hagyományok,
ünnepek, élmények
feldolgozása, játékok.

5.2. Iskolai és osztályrendezvények
Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, Farsang,
húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, osztálykirándulás, sportnap,
játszódélután, nemzeti ünnepek) előkészítése. A helyszín
berendezésével, az ünneplés lebonyolításával kapcsolatos tudnivalók.
A szükséges kellékek (meghívó, programfüzet díszletek, jelmezek
stb.) előállítása vagy beszerzése.
A biztonságos környezet megteremtése.
A közös tapasztalatok megbeszélése, az átélt érzések
megfogalmazása.
Ünnepi díszek, szimbólumok készítése különböző anyagokból:
mikulás, karácsony, kokárda, zászló. Hímes tojás készítése.
5.3. A közösségért végzett munka
Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalmazásával.
Az iskola esztétikus, harmonikus külső és belső környezetének
alakítása.
A munka megszervezése, lebonyolítása, értékelése.
Kulcsfogalmak/ Rendezvény, ünnep, jeles nap, jelkép, népszokás, viselkedéskultúra,
öltözködéskultúra, munkaszervezés, program, dekoráció. Esztétika
fogalmak
Célnyelvi
specialitások

Néhány ünnepnap megnevezése célnyelven. Néhány viselkedési szabály
megfogalmazása célnyelven.

A természeti, a társadalmi és a technikai környezet megismert
jellemzőinek felsorolása.
Tapasztalatok az ember természetátalakító (építő és romboló) munkájáról.
A fejlesztés várt A család szerepének, időbeosztásának és egészséges
eredményei a két munkamegosztásának megértése, káros sztereotípiák lebomlása.
évfolyamos ciklus A háztartási és közlekedési veszélyek tudatosulása, egészséges
veszélyérzet.
végén
Alapvető háztartási feladatok, eszközök, gépek és az ezekkel
kapcsolatos veszélyforrások ismerete.
Példák ismerete az egészséges, korszerű táplálkozás és a célszerű
öltözködés terén.
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A hétköznapjainkban használatos anyagok felismerése,
tulajdonságaik megállapítása érzékszervi megfigyelések és vizsgálatok
alapján, a tapasztalatok megfogalmazása.
Életkori szintnek megfelelő probléma felismerés, problémamegoldás.
Anyagalakításhoz kapcsolódó foglalkozások megnevezése, az érintett
szakmák, hivatások bemutatott jellemzőinek ismerete.
Célszerű takarékosság lehetőségeinek ismerete.
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas anyagok,
textilek magabiztos alakítása.
Építés mintakövetéssel és önállóan.
Az elvégzett munkáknál alkalmazott eszközök biztonságos, balesetmentes
használata.
A munka közbeni célszerű rend, tisztaság fenntartása.
Elemi higiéniai és munkaszokások szabályos gyakorlati alkalmazása.
Aktív részvétel, önállóság és együttműködés a tevékenységek során.
A közlekedési veszélyforrások tudatosulása. Az úttesten való átkelés
szabályainak tudatos alkalmazása. A kulturált és balesetmentes
járműhasználat (tömegközlekedési eszközökön és személygépkocsiban
történő utazás) szabályainak gyakorlati alkalmazása.
Az alkalmakhoz illő kulturált viselkedés és öltözködés.

Célnyelvi
specialitások

A megfigyelt anyagok vizsgált tulajdonságainak felismerése,
megnevezése konkrét tárgyakon célnyelven is. Az elvégzendő
munkákhoz szükséges eszközök és szerszámok megnevezése
célnyelven. A biztonságos gyalogos közlekedés szabályainak ismerete,
járművek megnevezése, egyszerű mondatok megértése célnyelven. A
háztartás ismert feladatainak és veszélyforrásainak megnevezése
célnyelven. Példák sorolása célnyelven az egészséges táplálkozásról az
ember életében.
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