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I. Bevezető 

1. 2013/2014-es tanév előtt érvényes óraszámok 

 
1. osz-

tály 
2. osz-

tály 
3. osz-

tály 
4. osz-

tály 
5. osz-

tály 
6. osz-

tály 
7. osz-

tály 
8. osz-

tály 

Magyar 296 296 296 259 148 148 148 148 

Történelem     74 74 74 74 

Idegen nyelv   37 111 111 111 111 111 

Matematika 185 185 185 148 148 111 111 111 

Környezetismeret 37 37 74 74     

Természetismeret     74 74   

Biológia       55,5 55,5 

Földrajz       55,5 55,5 

Fizika      37 55,5 55,5 

Kémia       55,5 55,5 

Vizuális oktatás 74 74 74 74     

Rajz     55,5 55,5 37 37 

Technika     37 37 37 37 

Informatika     37 37 37 37 

Ének 37 37 37 37 37 37 37 37 

Testnevelés 111 111 111 111 111 111 111 111 

Osztályfőnöki     18,5 18,5 37 37 

Hon- és népisme-
ret 

    37 37   

Egészségnevelés      18,5   

Etika       37  

Médiaismeret        37 

Szabad 18,5 18,5       

Összes 

heti 20,5 20,5 22 22 24 24,5 27 27 

éves 758,5 758,5 814 814 888 906,5 999 999 
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2. 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben érvényes óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez – 5-8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+1 4 

Idegen nyelv 3 3+1 3+1 3+1 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2   

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Biológia-egészségtan   2 1 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1    

Vizuális kultúra 1+1 1+0,5 1 1 

Informatika +1 1 1 1 

Technika életvitel és gyakorlat 1 1+0,5 1 +1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Ebből informatika 1 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Óraterv a kerettantervekhez – 1-4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

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

Idegen nyelv   +1 2+1 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1+1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Ebből informatika 0 0 0 0 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

3. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei 

1) Iskolánkban az oktató munka során csak olyan tankönyveket, munkafüzeteket és egyéb tanulói segédle-
teket használunk a tananyag feldolgozásához, melyet a művelődési miniszter hivatalosan tankönyvvé 
minősített. 

2) A nyomtatott taneszközökön túl, néhány tantárgynál, egyéb eszközökre is szükség van, melyek beszer-
zésére az iskola kötelezheti tanulóit (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés. stb.). Az oktató munka során, a 
differenciálás, felzárkóztatás, gyakoroltatás és a tanulói teljesítmények mérése végett, pedagógusaink 
maguk is állítanak össze feladatlapokat a tanulók részére. A tanulókat e feladatlapok nyomtatási költsé-
geihez való, egy tanévben egyszeri, az iskola által meghatározott összegben, hozzájárulásra kötelezhet-
jük. 

3) Az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak tananyagainak feldolgozásához szükséges tanulói tan-
eszközöket a szakmai munkaközösségek (illetve, ahol nincs szakmai munkaközösség ott az egyes szak-
tanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A taneszközök kiválasztásánál az alábbi 
szempontokat vesszük figyelembe: 
a) a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének 
b) segítse elő az egyéni ütemű és mélységű tananyag-elsajátítást lehetővé tévő munkaformák alkal-

mazását 
c) segítse a szemléltetés, differenciálás módszereinek alkalmazását 
d) szövegezésében, képanyagában, feladattípusaiban feleljen meg az adott életkor általános sajátos-

ságainak 
4) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket mindig a megelőző tanév végén tájékoztatjuk írásban (a 

bizonyítvány mellékleteként). Kivétel ez alól az induló első osztály, ahol a leendő osztálytanító az utolsó 
óvodai év tavaszán szülői értekezlet keretei között tájékoztatja a szülőket. A taneszközök beszerzése a 
tanév kezdetére a szülők kötelessége. 

5) A taneszközök használatában stabilitásra törekszünk, azaz új taneszköz csak az oktatás minőségét 
lényegesen jobbító esetben kezdeményezünk. 

6) A taneszközök igazodnak a sajátos nevelési igényű gyermekek képességeihez. 
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4. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei 

1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az iskola helyi tantervében előírt, minimális 
tanulmányi követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból (osztályozott és nem osztályozott 
modul tárgyakból is) teljesítette. 

2) Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén egy vagy két tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést, a kö-
vetkező tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. Nevelőtestületi határozat lehetővé 
teszi, hogy kettőnél több tantárgyból is lehet javítóvizsgát tenni. 

3) Ha a tanuló 5-8. évfolyamon, tanév végén, háromnál több tantárgyból szerez „elégtelen” minősítést, és 
nevelőtestületi határozat nem teszi lehetővé a javítóvizsgát, az évfolyamot ismételni köteles.  

4) Ha a tanuló az első évfolyamon első alkalommal nem tesz eleget az előírt követelményeknek, munkája 
előkészítő jellegűnek minősül, és tanulmányait az első évfolyamon folytatja. 

5) 1-4. évfolyamon csak szülői hozzájárulással ismételhet osztályt a tanuló. 
6) A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi minősítés megállapításához a tanulónak osztá-

lyozó vizsgát kell tennie, ha: 
a) az iskola igazgatója felmentette valamely tantárgyból a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, 
b) az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tárgyból a tanulmányi követelményeket az 

előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
c) egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 
d) magántanuló volt 

7) A 250 óránál többet mulasztott tanulók és magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a 
következők: 
a) 1. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet 
b) 2.–4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezet 
c) 5.-6. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, természetismeret, társadalmi isme-

retek 
d) 7.-8. évfolyamon: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 

földrajz  

5. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmá-
nak ellenőrzése és értékelése 

Iskolánk az oktató és nevelőmunka fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának, magatartá-
sának és szorgalmának ellenőrzését és értékelését. Iskolánkban a tanári értékelésnek, ellenőrzésnek mini-
málisan az alábbi funkciókat kell betöltenie, és az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie: 

A) Funkciói: 

1) a folyamatos munka, folyamatos visszajelzésének eszköze, 
2) a tanulásra, vagy más tevékenységre való érdekeltség megteremtésének eszköze, 
3) a motiváció egyik eszköze, 
4) az elvárt, közérthető és a tanulók illetve szüleik által ismert követelményekben megfogalmazott ismere-

tekhez, tevékenységekhez való viszony, illetve mértékének visszajelzésére szolgáló eszköz, 
5) a tanulónak a tanulócsoporton belüli relatív helyzetének meghatározását szolgáló eszköz, 
6) a versenyorientáció, az értékorientáció, a siker és a kudarc jelzésének eszköze, 
7) az önismeret formálását, visszajelzését szolgáló eszköz, 
8) az elvárt képességek szintmérésének eszköze, 
9) az előrehaladás, fejlődés mérésének eszköze 

B) A tanári értékeléssel, ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: 

1) legyen egyszerű, áttekinthető, kiszámítható a tanulók és szüleik által ismert és elfogadott, azonos felté-
teleket teremtő, 

2) legyen differenciált, személyre szóló, az eltérő gyermekeknek eltérő sikereket biztosítson, 
3) a sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének szempontjai a tanuló önmagához mért fejlődése, az 

ismeretek elsajátítása, a képességek minőségi és mennyiségi gyarapodása kell, hogy legyen, 
4) preferálja a tehetséget és a szorgalmat, 
5) jelezze a tanuló számára a csoporton belüli relatív helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára, 
6) segítse elő egy tantárgyhoz való pozitív belső viszony, illetve a helyes viselkedési és magatartási for-

mákhoz való pozitív beállítódás kialakulását. 
A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és minősítése: 
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1) Az előírt követelmények teljesítését az egyes szaktárgyak sajátosságainak figyelembe vételével a tanu-
lók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. Az ellenőrzés k i-
terjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 

2) A tanulók tanulmányi teljesítményét, előmenetelét elsősorban az alapján értékeljük, minősítjük, hogy a 
tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt, az adott tantárgyra vonatkozó 
követelményekhez; figyelembe véve azt is, hogy a tanulók képességei, eredményei hogyan változtak – 
fejlődtek-e, vagy hanyatlottak – az előző értékelés óta. 

3) Az első évfolyamon minden tantárgy esetében negyedévente, illetve a félév és a tanév végén szövege-
sen értékeljük a tanulók teljesítményét. 

4) 2-3. évfolyamon szövegesen, 4. évfolyamtól tanév közben rendszeresen érdemjeggyel is értékelünk, 
félévkor és tanév végén osztályzattal is minősítünk. Az iskolában alkalmazott szöveges értékelés eszkö-
zei a Pedagógiai Program mellékletében kidolgozva találhatók. 

5) A felső tagozatos tanulók tanulmányi teljesítményét elsősorban a szummatív értékelések érdemjegyei 
alapján minősítjük. 

6) Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges 
(2), elégtelen (1), kitűnő minősítést az a tanuló kaphat, aki a tanév közbeni értékelésekkor legtöbbször 
jeles érdemjegyet szerzet, tantárgyi dicséretben részesült. 

7) A következő elméleti jellegű tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, társadalomismeret, 
történelem, természetismeret, földrajz, biológia-egészségtan, kémia, fizika tantárgyak szummatív értéke-
lésénél: 
a) 1-4. évfolyamon a tanult tantárgyak követelményeinek teljesítéséről a tanulók a félév és a tanév vé-

gén átfogó írásbeli dolgozatban adnak számot. 
b) 1-8. évfolyamon a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóbeli feleletük és írásbeli munkájuk 

alapján is értékeljük. 
c) 3-8. évfolyamon az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelmé-

nyeit lefedő témazáró dolgozatot írnak, a témazáró dolgozatok eredményeit a pedagógus értékelő-
lapon is rögzíti. Amennyiben a tanuló hiányzott a témazáró dolgozat írásakor a pedagógus köteles 
gondoskodni a témazáró dolgozat pótlásáról. A pótló témazáró megírása tanórán kívül is megszer-
vezhető. Ezekre való felkészítés a korrepetálások időkeretében szervezhető. 

8) 2-8. évfolyamokon a magyar nyelv és irodalom tantárgyon belül külön kerül értékelésre, és minősítésre a 
helyesírási készség. 

9) 2-8. évfolyamokon a tanulók írásbeli munkájának külalakját is értékeljük, minősítjük. A minősítés alapja a 
tanulók füzetvezetése, az írásbeli munkák, szövegalkotások külalakja. 

10) A gyakorlati jellegű tantárgyak (ének-zene, testnevelés-tánc, rajz-vizuáliskultúra, technika-életvitel, in-
formatika) szummatív értékelésénél: 
a) témakörtől, résztémakörtől függően elsősorban a tanulók gyakorlati tevékenysége kerül értékelésre 

összekapcsolva a tanulók szóbeli feleleteivel és írásbeli munkájával; 
b) a tánc és testnevelés tárgyak követelményeinek elsajátítását a tanulók gyakorlati tevékenysége 

alapján értékeljük. 
11) A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében az elméleti jellegű tantárgyak-

ból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör 
tanítása hosszabb időt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell 
értékelni. Ez alól kivételt képeznek azok a tantárgyak, amelyeknek oktatása heti egy, illetve másfél órá-
ban történik. E tantárgyakból kéthavonta kell legalább egy érdemjeggyel a tanulókat értékelni. 

12) A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőket a nevelő értesíti az ellenőrző könyvön keresztül. Az 
értesítő könyv bejegyzéseit az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemje-
gyek beírását pótolja. 

13) Az alsó tagozaton a félévi értesítőbe, illetve év végén a bizonyítványba azt jegyezzük be, hogy a tanuló 
a tantervi követelményeknek megfelelt-e, melyik tantárgyból érdemel dicséretet vagy melyik tantárgyból 
volt gyenge. A szöveges értékelést a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány mellékleteként adjuk ki. 

14) Iskolánk a 2003/2004-es tanévtől kezdődően bekapcsolódott a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és 
képesség kibontakoztató felkészítésébe. E program elvárásainak megfelelően az érintett tanulókat ne-
gyedévenként szövegesen is értékeljük. Az értékelés elkészítéséért alsó tagozaton az osztálytanító 
(napközis nevelővel együttműködve), felső tagozaton az osztályfőnök (szaktanárokkal együttműködve) a 
felelős. Az elkészült jellemzéseket a szülővel szóbeli úton ismertetjük, erről írásos dokumentum készül. 

A magatartás értékelésénél fontos tényezők: 
1) A tanuló felelősségtudata kötelességeivel illetve vállalt feladataival szemben. 
2) Felelősségérzete társaival kapcsolatban (személyi jogok tiszteletben tartása). 
3) A tanórák illetve az ahhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozások rendjének betartása. 
4) Az iskolai foglalkozásokon kívül, de iskolai felügyelet alatt tanúsított, a társadalom erkölcsi elvárásainak 

megfelelő magaviselete. 
5) Házirend szabályainak betartása. 
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6) Társaival, felnőttekkel szemben tanúsított viselkedése. 
a) PÉLDÁS: az a tanuló, aki az előbb felsorolt követelményeknek általában eleget tesz, feladatait ön-

ként és maradéktalanul ellátja. Magaviseletében példamutató, fegyelmező intézkedésben nem ré-
szesült. 

b) JÓ: az a tanuló, aki magaviseletével a rendet nem zavarja, a rábízott feladatokat teljesíti. Fegyelme-
ző intézkedésben nem részesült. 

c) VÁLTOZÓ: az a tanuló, aki feladatait nem látja el, komolytalan viselkedésével zavarja a tanórák 
rendjét, anyagi felelősségének nincs tudatában. Veszélyezteti társai testi épségét, felnőttekkel tiszte-
letlen. Fegyelmi intézkedések közül szaktanári figyelmeztetésben (figyelmeztetésekben) részesült. 

d) ROSSZ: az a tanuló, aki feladatait rendszeresen nem látja el, szándékos rendbontó, felelőtlenségé-
vel anyagi kárt okoz, társainak testi épségét szándékosan veszélyezteti, ezáltal baleset (sérülés) 
okozója. Fegyelmi intézkedések közül igazgatói illetve tantestületi figyelmeztetésben részesült. 

A szorgalom értékelésénél fontos tényezők: 
1) A tanuló képességeinek, lehetőségeinek megfelelően végzi-e tanulmányi munkáját, ennek megfelelő 

eredményeket mutat-e fel? 
2) Tanórai munkához való viszonya, aktivitása mentalításának megfelel-e? 
3) Tanórát követő kötelességeinek (önálló tanulás, házi feladat) eleget tesz-e? 
4) Az általa választott tanórán kívüli elfoglaltságok (fakultáció, szakkör) követelményeinek eleget tesz-e? 
5) Tanórán bevonható-e kiegészítő ismeretek szerzésébe, s azok továbbadásába? 
6) Eszközeit, felszerelési tárgyait megfelelő karbantartás mellett rendszeresen hordja-e? 
7) Elvégzett munkájának jellege az elvárásoknak megfelel-e? 

a) PÉLDÁS: az a tanuló, aki képességeinek és lehetőségeinek megfelelően tanul, többletmunkát vállal, 
annak hiánytalanul eleget tesz. A tanórán aktívan, de nem rendbontóan vesz részt. Taneszközei 
szükség esetén mindig rendelkezésre állnak. Feladatait pontosan és precízen látja el. 

b) JÓ: az a tanuló, aki többé-kevésbé képességeinek és lehetőségeinek megfelelően tanul, de több-
letmunkát nem, vagy nehezen vállal. Tanórai aktivitása mentalításának megfelelő. 

c) VÁLTOZÓ: az a tanuló, akinek teljesítménye képességeihez és lehetőségeihez viszonyítva alkal-
manként illetve egy- egy tantárgyból marad el, munkája figyelmetlenségből eredően szétszórt, pon-
tatlan. Felszerelési tárgyait hanyagul kezeli. Házi feladatai gyakran hiányoznak, jegyei különösebb 
ok nélkül romlanak. 

d) HANYAG: az a tanuló, aki messze képességei alatt teljesít, több tantárgyból, rendszeresen, s órai 
munkája passzív. Feladatai hiányoznak, eszközei használhatatlanok és szintén hiányoznak. (Elégte-
len félévi ill. év végi osztályzatot kapott.) 

Jutalmazás formái: 
1) Írásbeli dicséretek: 

a) Osztályszintű dicséretek: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret 
b) Iskolai szintű dicséretek: igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret 

2) Dicséret elismerése: 
a) Az egyes dicséreti fokozatok többszöri elnyerése esetén magasabb fokozatú dicséret javasolt. 
b) Egész évben tanúsított, rendszeres, dicséretet kiérdemlő magaviselet esetén (pl. többszöri közössé-

gi munka, az iskola hírnevét öregbítő szereplések stb.) félévkor- iskolagyűlés előtt- ill. tanév végén, a 
tanévzáró ünnepségen oklevél, jutalomkönyv illetve nevelőtestületi dicséret érhető el. 

Fegyelmi intézkedések formái: 
1) Írásbeli elmarasztalások: 

a) Osztályszintű elmarasztalások: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés 
b) Iskolai szintű elmarasztalások: igazgatói figyelmeztetés, intés, nevelőtestületi figyelmeztetés 

2) Az írásbeli figyelmeztetések következményei: 
a) Adott értékelési időszakban változónál jobb magatartási értékelés nem javasolt 
b) Közel azonos súlyú fegyelmi vétségek esetén az azonos fokozatú írásbeli figyelmeztetések másod-

szori ismétlődése után a következő, magasabb fokozat adható. 
3) Igazolatlan mulasztások következményei: 

a) A tanóráról való késések háromszori ismétlődése után 1 igazolatlan óra, figyelembe véve a szándé-
kosság nélküli késéseket (autóbusz késése, orvosi vizsgálat, hivatalos ügyintézés stb.). 

b) Az első igazolatlan nap után a szülő értesítése. 
c) Újabb igazolatlan mulasztás(ok) esetén az ifjúságvédelmi felelős és a hivatalos szervek (családsegí-

tő, jegyző) értesítése. 
d) Többszöri igazolatlan mulasztás estén változónál jobb magatartási értékelés nem javasolt. 

C) A magatartás- szorgalom értékelésének végrehajtása: 

Iskolánkban a magatartás- szorgalom értékelése évente 6 alkalommal kerül sor: 
1) Október második fele 
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2) Téli szünet előtt 
3) Félévi osztályozó (január vége) 
4) Tavaszi szünet előtt 
5) Május második fele 
6) Év végi osztályozó (június) 

Ezek értékelő (1., 2., 4., 5.,) ill. osztályozó (3., 6.,) értekezletek. 
E megbeszélésen valamennyi pedagógus részt vesz. Az alsó tagozatos pedagógusok abban az esetben, ha 
osztályukban szaktanárok is tanítanak. A félévi ill. év végi osztályozó értekezletek azonban rájuk nézve is 
kötelezőek. Az értekezleten az eddigi gyakorlathoz hasonlóan az osztályfőnök tanulónként javaslatot terjeszt 
elő a magatartás- szorgalomértékelésre, melyet a tantestület megvitat, majd elfogad. E javaslatot az osz-
tályban előkészítő munka előzi meg. Az osztályfőnök a javaslatát a tanulók bevonásával, azok reális ön- és 
emberismeretét ill. értékelését fejlesztve, gyakorolva állítja össze. 
 
 

6. A tanulók tantárgyválasztásának, annak módosításának rendje 

1) A tanulók tantárgyválasztásának kereteit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13., 14. és 15.§-a részle-
tesen szabályozza. 

2) A pedagógiai programban ismertetett óratervek szabadon szervezhető óráin való tanulói részvételhez, a 
szülő az egyes osztályokba való jelentkezéssel hozzájárul, és tudomásul veszi az ezzel járó jogokat és 
kötelezettségeket. Erre az intézmény a felvételi tájékoztatóban felhívja a szülők figyelmét. A szabadon 
szervezhető illetve választható tanórákat az értékelés és minősítés, a mulasztás továbbá a magasabb 
évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

3) Az érvényben lévő jogszabály szerint felmenő rendszerben a tanuló és a szülő választhat 2013 szept-
emberétől az etika és erkölcstan tantárgy, vagy az egyházak által szervezett hit- és erkölcstan tantár-
gyak között. Az iskola minden tanév május 20-ig felméri, hogy a tanuló melyik tantárgyat választja, va-
lamint azt, hogy melyik felekezet által szervezett órán kíván részt venni. Módosításra írásban, szintén 
május 20-ig van a szülőnek lehetősége. 

4) A tanulónak (szülőnek) jogában áll megjelölni, milyen idegen nyelvet kíván tanulni az iskolában. E szán-
dékáról legkésőbb az adott nyelv tanulásának megkezdését megelőző tanév május 20-áig, újonnan be-
iratkozó tanuló esetében a beiratkozáskor kell nyilatkozni. Módosításra írásban, szintén május 20-ig van 
a szülőnek lehetősége. Módosítás esetén az igazgató különbözeti vagy osztályozó vizsgához kötheti 
döntését. 

5) Az iskola – a szülő által benyújtott írásbeli igény alapján – az 5-8. évfolyamos tanulók számára napközis 
illetve tanulószobai foglalkozásokat szervez, amelyre minden jelentkezett tanulót felvesz. Év közbeni vál-
toztatásra a szülő írásbeli kérelme alapján van lehetőség (kijelentkezés, felvétel). 

6) Az iskola – a szülők, illetve a tanulók igényei, valamint az iskola lehetőségei alapján – tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervez, melyek körét a pedagógiai programban rögzítette. A tanórán kívüli foglalkozá-
sokat szeptemberben hirdetjük meg, és a foglalkozásokra jelentkezők számától függően október 1-én 
indítjuk. 

 

7. Tanulmányok alatti vizsgák rendje 

1) A tanulmányok alatti vizsgákat az igazgató szervezi a jogszabályban meghatározott esetekben. A vizs-
gák idejéről, beosztásáról, a vizsga részeiről, a számonkérendő tananyagról és az eredményhirdetés 
időpontjáról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, legalább 10 nappal a vizsga kezdő időpontja 
előtt. 

2) A tanulmányok alatti vizsgán vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett idő-
szakra vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és a kérdező 
tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

3) Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a halasztott időpon-
tig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

4) A tanulmányok alatti vizsgák: 

 osztályozó vizsga; 

 javító vizsga; 

 különbözeti vizsga szükség esetén 
5) A tanulmányok alatti vizsgák ideje: 

 Osztályozó vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban: félévi, év végi vizs-
gaidőszak, 
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 Halasztott osztályozóvizsgák: nyári vizsgaidőszak. 

 Különbözeti vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott vizsgaidőszakokban. 

 Javító vizsgák: a tanév helyi rendjében meghatározott időpontban, általában a nyári vizsgaidőszak-
ban. 

6) A vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott, közzétételre kerül írásos 
formában. 

7) A vizsgákra való jelentkezés határideje: a vizsgaidőszak kezdete előtt egy hónappal. 
8) A vizsgák vizsgarészei írásbeli és/vagy szóbeli. 
9) Évközi vizsgák a magántanulók számára szervezhetők. Tartalma a két vizsgaidőszak közötti időtartam 

tananyagát öleli fel. Eredménye beszámítható az osztályozó vizsga eredményébe. 
10) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak amennyiben: 

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozások látogatása alól; 

 magántanulói jogviszony esetén; 

 többet mulasztott 250 óránál és a nevelőtestület hozzájárul a vizsga letételéhez; 

 hiányzásai miatt egy tantárgyból 30%-nál többet mulasztott és a nevelőtestület engedélyezi a vizsga 
letételét. 

11) Az osztályozó vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 
készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv, adott tantárgyra és évfolyamra vonatkozó 
követelményeivel. Az osztályozó vizsga eredménye év végi osztályzatnak minősül. A magántanulók tan-
év végi minősítésüket osztályozó vizsgán szerzik meg, amely eredményébe a tanév során szerzett ér-
demjegyek és vizsgaeredmények beszámíthatók. 

12) Különbözeti vizsgát csak indokolt esetben követel az iskola (külföldi tanulmányok, nyelvi nehézségek 
esetén, vagy ha a tanuló olyan intézményből érkezik, amelynek a követelményei jelentősen eltérnek az 
iskoláétól (pl. alternatív iskolák). Egyéb esetben korrepetálási időkeretben zárkóztatjuk fel a belépő tanu-
lókat. A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján készült helyi 
tantervek közötti tartalmi követelmények különbségeivel. 

13) Javító vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben: 

 tanév végén az adott tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott; 

 távol maradt vagy nem fejezte be az előírt időpontig az osztályozó vagy a különbözeti vizsgáját. 
14) A javító vizsgán kapott osztályzat tanév végi osztályzatnak minősül. 
15) Nem léphet magasabb évfolyamba az a tanuló, aki valamely tantárgyból a tanév végén elégtelen osz-

tályzatot kapott 
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II.  Tananyag és követelmény rendszer 

 

1. Magyar nyelv és irodalom 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

A magyar nyelv és irodalom alsó tagozatos tanításának célja, hogy az életkori sajátosságok figyelembe-
vételével elindítsa a kisgyermeket a tudatos nyelvhasználat képességének kialakulása felé. Ezáltal a 
gyermek megtanul igazodni a kommunikációs helyzethez, beszédében pontosabbá válik gondolatainak, 
érzéseinek, véleményének kifejezése, kialakulnak benne az udvarias nyelvi viselkedés szokásai, ered-
ményesebb lesz együttműködése társaival és a felnőttekkel. Kiemelkedő cél az olvasás révén való tájé-
kozódás megismertetése és az írásbeli nyelvhasználat alapjainak lerakása. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) A megfelelő olvasási és íráskészség fejlesztése 
(1) A pontos és folyamatos olvasási készség elsajátíttatásán túl az 1-4. évfolyam feladata az ér-

telmező (interpretáló), a kritikai és kreatív olvasási képesség megalapozása is, valamint a ki-
fejező felolvasás és szövegmondás gyakoroltatása. 

(2) A kézírás megtanításával alapozzuk meg a tanulók írásbeli nyelvhasználatát. A betűformák, 
betűkapcsolások elsajátításán keresztül vezet az út az írás automatizálásáig. Olyan írás-
tempóra kell szert tenniük a tanulóknak, amely alkalmas az írás eszközi használatára. El kell 
érniük a tanulóknak a betűtévesztés, betűcsere, betűkihagyás nélküli írást, a tanult helyes-
írási szabályok megtartását.  

b) Az irodalom és az olvasó kapcsolatának alakítása, a szövegértés fejlesztése 
(1) Erősítenünk kell a gyermekek fogékonyságát az irodalmi művek érzelmi, erkölcsi, esztétikai 

értékei iránt. Ismerkedjenek meg a népköltészettel és az igényes műköltészettel, klasszikus, 
a kortárs hazai és a határon túli magyar irodalommal, lakóhelyükön élő nemzeti kisebbségek 
irodalmával. Az olvasott szövegek jelentésének kibontásán kívül fedezzenek fel néhány 
alapvető irodalmi témát és motívumot a különféle műfajokban, közülük néhányat tudjanak 
kapcsolni más művészeti ághoz is. Ismerjék meg a lakóhely irodalmi, történelmi és művé-
szeti vonatkozásait, és az olvasott művekhez kapcsolódó nevezetes emlékhelyeket. 

(2) Kiemelkedő jelentőségű a szövegértés gondozása, amely megalapozza a tanulás egész ké-
sőbbi folyamatát, fejleszti az intellektuális képességeket, szélesíti a tanulók látókörét. A szö-
vegértés feltétele a folyamatos hangos és néma olvasás, a szöveghű, a jelentést értelmező 
felolvasás, előzetes felkészülés után. A szöveg vizsgálata közben gazdagodjon szókincsük, 
ismerkedjenek meg a szavak köznyelvitől eltérő jelentésével, szerezzenek tapasztalatokat a 
rokon és ellentétes értelmű kifejezések és a szólások használatához. Az olvasmányok meg-
értését segítsék a különféle szövegelemző eljárások. A feldolgozás során a tanulók szem-
besüljenek élethelyzetekkel, magatartásformákkal. Szerezzenek gyakorlatot a szereplők 
cselekedeteinek megítélésében, ezáltal fogékonyságra, együttérzésre tehetnek szert min-
dennapi erkölcsi választásaikban. 

c) Szövegalkotási képesség formálása, a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítása 
(1) A szóbeli és az írásbeli szövegalkotó képesség fejlesztése különböző témájú és szövegtípu-

sú olvasmányok feldolgozásával valósul meg. Ezek szolgáljanak mintául a gyermekek fo-
galmazásaihoz, reprodukálásuk jelentse a szövegalkotás első lépéseit. Nyissanak utat a ké-
sőbbi kreatív alkotásokhoz: a képzelet, az érzelmek önálló kifejezéséhez. Egyúttal forrásai 
az árnyalt, gazdag szókincs kialakításának, járuljanak hozzá az önkifejezés igényének és 
képességének fejlődéséhez.  

d) Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása 
(1) A tudatos nyelvszemlélet alakításához elengedhetetlenek a magyar nyelv rendszerére vo-

natkozó alapvető ismeretek, feltárásukat már az alsó tagozaton megkezdjük. A nyelvtani is-
meretekhez kapcsoljuk a helyesírási alapismeretek nyújtását és folyamatos gyakoroltatásu-
kat. A pontos és árnyalt nyelvhasználat gazdagításához hozzájárul a szókincs mennyiségi 
és minőségi bővítése: a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak megismertetése, a 
közmondások, a szólások átvitt jelentésének magyarázata, és mindennek alkalmazása saját 
szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaikban. 
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e) A tanulási képesség fejlesztése, ismeretfeldolgozási technikák tanítása 
(1) Már az alsó tagozaton megismertetjük a tanulókat az ismeretszerzés írásbeli forrásaival, le-

hetőségeivel, a könyv- és könyvtárhasználattal. A tanulók tanulmányozzák a szótárakat, 
gyermeklexikonokat, enciklopédiákat. Tudják a gyűjtött adatokat célszerűen elrendezni, váz-
latot készíteni tanítói segítséggel. Elemi gyakorlottságot kell szerezniük a tanulóknak az in-
formációk felhasználásában, a tanult ismeretek tömörítésében, összefoglalásában. 

(2) Könyvtárhasználat: A könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék, be-
vezető, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés könyvtári munkával: 
könyvek keresése bármely tantárgyi témához egyénileg vagy társakkal együttműködve. Se-
gédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, lexikonok használata ismeretlen kifejezések 
magyarázatára, személyekhez, témákhoz kapcsolódó adatok gyűjtése a tanult anyag bőví-
tésére. Források azonosítása (szerző, cím, kiadó, a kiadás helye, éve), rövid följegyzés ké-
szítése a felhasznált könyvekről. 

 
3) Fejlesztendő kompetenciák 

Kiemelt kompetenciák: 
a) Anyanyelvi, kommunikációs készségek: 

beszéd-, olvasás-, íráskészség  grammatikai-, nyelvhelyességi-, helyesírási készség 
szókincs     szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás 
empátia, tolerancia, odafigyelés   ritmuskészség 

b) Tanulási kompetenciák: 
figyelem     rész-egész 
emlékezet     észlelés (vizuális, auditív, taktilis) 

c) Tudásszerző kompetenciák: 
probléma érzékenység   probléma megoldás 
képzelet     rendszerező képesség 
metakogníció 

d) Gondolkodási képességek: 
gondolkodási műveletek   kritikai gondolkodás 

Egyéb kompetenciák: 
a) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

szövegalkotással, önkifejezéssel összefüggésben 
tartalom és forma egységével összefüggésben 
esztétikus külalak és a helyesejtéssel összefüggésben 

b) Szociális és állampolgári kompetenciák: 
kötelességek    együttműködés, alkalmazkodás, társas viselkedés 
segítőkészség    kompromisszumokra törekvés 

c) Énkép, önismeret: 
reális értékelés    önbizalom, önérvényesítés 
önkritika 

d) Hon- és népismeret: 
népköltészet, népszokások  közmondások, szólások 

e) Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: 
nyelvünk a világ nyelvei között  nyelvtípusok 
nyelvrokonság 

 
4) Egyes évfolyamok tanterve 
 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 1-2. évfolyamon heti egy órával emeltük a szabadon ter-
vezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja a készségek, képességek fejlesztése, az 
ismeretek mélyebb elsajátítása, több gyakorlás, gyakorlati alkalmazás biztosítása. 
 
Témakörök: 

 Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése, alkotása 

 Olvasás, az írott szöveg megértése 1. – az olvasástanulás előkészítése 

 Olvasás, az írott szöveg megértése 2. – az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódolási képes-
ség kialakítása 

 Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése 

 Az irodalmi kultúra, az irodalmi művek értelmezése 

 Az írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai megalapozása 

 Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 
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 Az írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése 

 Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű; szó-
tagolás; szótő és toldalék; mondatfajták 

 Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

 A tanulási képesség fejlesztése; könyv és könyvtárhasználat 

 Ítélőképesség az erkölcsi, az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése, társadalmi ismeretek 

 
1. osztály: 
A 2009/2010-es tanévtől a tantárgy tanítása teljes lefedettséggel kompetencia alapú programcsomaggal 
valósul meg. 
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és 
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 

 
Illeszkedés a Kerettantervhez: 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 1-2. évfolyamon heti 1 órával emeltük a szabadon tervez-
hető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja a mélyebb elsajátítás, gyakorlás, gyakorlati al-
kalmazás biztosítása. Így óraszámaink a következők szerint alakulnak: 

 

Témakör 
1. évfolyam 
óraszáma: 

2. évfolyam 
óraszáma: 

Összesen: 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 
megértése, értelmezése és alkotása 

29 32 61 

Olvasás, az írott szöveg megértése 1. - 
az olvasástanulás előkészítése 

24 - 24 

Olvasás, az írott szöveg megértése 2. - 
az olvasás jelrendszerének elsajátítá-
sa, dekódolási képesség kialakítása 

63 5 68 

Olvasás, az írott szöveg megértése 3. - 
a szövegértő olvasás előkészítése 

31 91 122 

Irodalmi kultúra, az irodalmi művek 
értelmezése 

5 19 24 

Az írástanítás előkészítése - az írás 
megtanulásának technikai alapozása 

20  20 

Az írott betűalakok tanítása - írástech-
nikát fejlesztő gyakorlatok 

39 10 49 

Az írástechnika fejlesztése - az esz-
közszintű írás előkészítése 

19 31 50 

Nyelvtani és nyelvhelyességi ismere-
tek tudatosítása és alkalmazása: mon-
dat, szó, hang, betű; szótagolás; szótő 

és toldalék; mondatfajták 

15 33 48 

Helyesírási szabályok ismerete és al-
kalmazása 

24 46 70 

A tanulási képesség fejlesztése 15 12 27 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, az eszté-
tikai és a történeti érzék fejlesztése 

4 9 13 

Összesen: 288 288 576 
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1.Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 
Órakeret: 29 óra 

Fejlesztési cél: A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés 
érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése. 

Fejlesztési követelmények: Érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 
társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol; használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortár-
sak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcsolódik a közös tevékenységek-
be. Alkalmazkodik azok szabályaihoz; eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 

Tananyag 

Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés   
A helyes beszédlégzés. A hangok tiszta artikulációja, időtartama. A helyes ejtés. A kijelentő és kérdő 
mondat hanglejtése. A mindennapi érintkezés nyelvi fordulatai. Szókincsfejlesztés. A helyes légvétel. 
A beszédritmus megfigyelése beszédben, felolvasásban, rövid verseken, mondókákon. Érthető és 
értelmes beszéd: szavak, szószerkezetek, mondatok helyes ejtésének gyakorlása. Jól ritmizálható 
mondókák, versek tanulása, előadása. Érzelmek kifejezése némajátékkal. Felelgetős mondókák elő-
adása párokban, együttműködés a társakkal. Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, 
kérés, ajándékozás, köszöntés, köszönetnyilvánítás. Kitartó mesehallgatás. A nyelvi tudatosság fej-
lesztése: analizálás: szótagolás, hangokra bontás, szintetizáló gyakorlatok: szótagok, szavak alkotá-
sa. Mondatalkotás esemény-képről. A tájékozódás gyakorlása térben és síkban. Az olvasáshoz, írás-
hoz szükséges helyes testtartás szoktatása. 

 

2.Olvasás, az írott szöveg megértése1.-az olvasástanulás előkészítése 
Órakeret: 24 óra 

Fejlesztési cél: Az olvasástanulás előkészítése 

Fejlesztési követelmény: Nyitott, motivált, érdeklődő az olvasás tanulásában; rendelkezik a megfele-
lő ismeretekkel és szókinccsel az olvasást, írásbeliséget követően; részképességei elérték a szüksé-
ges szintet. 

Tananyag 

Az olvasás tanulásának előkészítése 
A beszéd, a beszédészlelés és értés fejlesztése. A mondat felbontása szavakra, a szavak szótagokra, 
a szótagok hangokra. A jelfunkció. A hangok sorrendisége a szavakban. 

Motiváció kialakítása, fejlesztése, szorongásmentes olvasási környezet megteremtése. 
Az olvasáshoz szükséges képességek és részképességek fejlesztése (fonémahallás, megkü-
lönböztető képesség, figyelem, tempó, ritmus, szókincs, nyelvhasználati szabályok, kommuni-
kációs képességek, irányok felismerése, relációs szókincs, nyelvi tudatosság). 

 
3.Olvasás, az írott szöveg megértése 2.- az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódo-

lási képesség kialakítása   
Órakeret: 63 óra 

Fejlesztési cél: Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítása. 

Fejlesztési követelmény: Olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; ismeri a magyar ábécé nyom-
tatott kis és nagybetűit;ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 
biztos betűfelismerési, összevonási képességgel rendelkezik; ismeri olvasással kapcsolatos erőssége-
it, hibáit; rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkornak 
megfelelőek; biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajátos-
ságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 

Tananyag 
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Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és felhasználása, szavak, szószerkezetek, mondatok, rövid 
szövegek hangos és néma olvasása. A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyelte-
tése. Biztonságos betű-összevonási képesség. Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. 

 
4.Olvasás, az írott szöveg megértése 3 – a szövegértő olvasás előkészítése 

Órakeret: 31 óra 

Fejlesztési cél: a szövegértő olvasás előkészítése 

Fejlesztési követelmények: szavak, mondatok, rövid szövegek megértésének bizonyítása  
 

Tananyag 

Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. (pl. történetek a családi élet eseményei-
ről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről).  Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat egy-
szerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő szintjén. Olvasási stratégiák előkészítése: érzék-
szervi képek alkotása, grafikus szervezők, összefoglalás, előzetes áttekintés. Az explicit infor-
mációk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következtetések levonása. 

 
5. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Órakeret: 5 óra 

Fejlesztési cél: irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; elemi irodalmi ismeretek elsajátí-
tása tapasztalati úton (pl.: vers, mondóka, találós kérdés, mese) 

Fejlesztési követelmények: Hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi 
műveket; képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. mese, 
költemény, mondóka, találós kérdés);néhány verset, mondókát elmond fejből;Dramatikus játékokban 
együttműködik a társakkal.  

Tananyag 

Irodalomolvasás, szövegértés 
Népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok. A min-
dennapi életből, a természeti környezetből vett témájú rövid szépirodalmi művek, versek és prózai 
alkotások, ismeretterjesztő művek. Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése. A próza és a 
vers különbsége. A szereplők, a helyszín, az események elmondása. Kapcsolat keresése az olvasott 
szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között. Mese-mondás, képolvasás: az olvasmány 
eseményeinek elmondása kérdések-re. Illusztráció készítése. A vers hangulatának fölismerése, ritmi-
zálása tanítói segítséggel. Az olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással és feladat-
megoldással. 

 
6.Írástanítás előkészítése – az írás megtanulásának technikai alapozása 

Órakeret: 20 óra 

Fejlesztési cél: Az iskolai tanuláshoz szükséges pszichikus funkciók, alapvető képességek célirányos 
fejlesztése (pl. a figyelem tudatossága, tartóssága; feladattudat; a kivárás képessége; differenciált 
látási és hallási megfigyelések; mozgáskoordináció; finommozgások). 

Fejlesztési követelmények: Nyitott, motivált, érdeklődő az írás tanulásában; előzetes képességei és 
ismeretei megfelelőek az írástanulás megkezdéséhez; finommotorikája, szem-kézkoordinációja 
megfelelő szintű; tisztában van az írás alapvető funkcióival a mindennapi életben 

Tananyag 

A szem és a kéz mozgásának össze-hangolása. Finommozgások fejlesztése. Hangok helyének, 
időtartamának megfigyelése szavakban. Analizáló, szintetizáló feladatok végzése. Tájékozódás 
térben, síkban. A füzet és az írószerek használata. Vonalvezetési gyakorlatok, betűelemek vá-
zolása, írása. Helyes írásszokások kialakítása (testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás). 
A megfelelő írásszokások alapozása. Az írástevékenység megkezdése, betűelemek alakítása, 
kapcsolása 
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7.Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 
Órakeret: 39 óra 

Fejlesztési cél: Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása. A helyes írásszokások kialakítása az 
egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapo-
zása, fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények: Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 
írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz. 

Tananyag 

Az írás jelrendszerének megtanítása 
Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása. A szabályos betűalakítás és –kapcsolás: betűk, szavak, szó-
szerkezetek, rövid mondatok írása. Betűkapcsolatok, rövid szavak írása. A hangok időtartamának 
jelölése. Másolás írott, majd nyomtatott mintáról: Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló 
tollbamondásra írása. Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra 
és emlékezetből. A szabályos betűalakítás és kapcsolás gyakorlása. Valamennyi betűkapcsolási 
típus gyakorlása. Szavak hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyeltetése. Szavak, szó-
szerkezetek, mondatok írása másolással írott vagy nyomtatott mintáról. Legalább két, legfeljebb hat 
betűből álló szavak írása: látó/halló előkészítés után tollbamondásra és önálló írással 

 
8.Írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése 

Órakeret: 19 óra 

Fejlesztési cél: Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. 

Fejlesztési követelmények: másoláskor nem vét írástechnikai hibát; a gyakorolt szókészlet körében 
alkalmazza a szókezdő nagybetűt; ismeri az időtartam jelölését;szövegminta alapján felismeri és 
kijavítja hibáit  

Tananyag 

Szógyűjtés képről Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsolatok, monda-
tok és rövid szövegek írásakor. Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, írószerfogás, kéz-
csúsztatás).Írástechnika fejlesztése másolással, tollbamondással, látó-halló tollbamondással, emlé-
kezetből írással. 

 
9.Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, betű  

Órakeret: 15 óra 

Fejlesztési cél: Mondat, szó, hang, betű, szótagolás tudatosítása és alkalmazása. Az anyanyelv-
használat tudatosításának megindítása, a helyesírás biztonságának megalapozása.   

Fejlesztési követelmények: Feladatmegoldásban használja a szabályokat 

Tananyag 

A mondat, a szó, a hang, a betű felismerése és megnevezése. Helyes írásszokások alkalmazása 
(testtartás, írószerfogás, kézcsúsztatás).Írástechnika fejlesztése másolással, tollbamondással, látó-
halló tollbamondással, emlékezetből írással. 

 
10. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret: 24 óra 

Fejlesztési cél: A helyesírási készség fejlesztése. A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és 
helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Fejlesztési követelmények: Szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 
begyakorolt szókészlet körében. 

Tananyag 

Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. Szabályismeret és alkalmazás, az időtartam 
jelölése. Elválasztás. 
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11. Tanulási képesség fejlesztése 
Órakeret: 15 óra 

Fejlesztési cél:  A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, él-
ményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése 

Fejlesztési követelmények: A tanító irányításával motiváltan tanul;A tanulási folyamat során változa-
tos tevékenységeket és több érzékszervet is használ. A tanítás külső és belső feltételeinek megisme-
rése. Tanulási technikák elsajátítása.  

Tananyag 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés; gyermeklexikon használata; beszélgetés a tanulás szerepéről, fontosságáról, a 
tanuláshoz szükséges információk kereséséről és kezeléséről). A tanulás feltételeinek megismerése. 
Egyszerű ok-okozati összefüggés felismerése; következtetések levonása. Tanulás több tevékenység 
és érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memória-
gyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdeké-
ben.A kép és a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő hatása. 
A könyvtárhasználat alapvető szabályainak megismerése. 

 
12. Az ítélőképesség az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése, társadalmi ismere-

tek 
Órakeret: 4 óra 

Fejlesztési cél: Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, 
szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megis-
merése. 

Fejlesztési követelmények: Dramatikus és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi 
konfliktusokat saját és más álláspontból is, azokat életkori szintjén kezelni. 
Történetek olvasásakor, megbeszélésekor képes elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli élethelyzeteket, 
történéseket. 

Tananyag 

Egyszerű ítéletek alkotása a mesék, versek, olvasott, hallott irodalmi művek szereplőiről. Alap-
vető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítása (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). 
A történetiségen alapuló összefüggések megértése az egy szálon futó történekben. 
Azonosulás, ítélet, érvelés szépirodalmi szövegek kapcsán. A megismert mese, történet 
tanulságának összevetése saját tapasztalatokkal, eseményekkel. Egyszerű közmondások, 
szólások megismerése, megfelelő alkalmazása. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 
játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték). A szűkebb és tágabb család, családtagok kapcsolatai, 
gyerekek helye a családban. A gyermek környezetében élők cselekedeteinek megfigyelése. 
Beszámoló saját életének eseményeiről. Az irodalomban megjelenített gyermek-, felnőtt kapcsolat 
megbeszélése. Részvétel közösségi tevékenységben. 

 
2. osztály: 
A 2010/2011-es tanévtől a tantárgy tanítása teljes lefedettséggel kompetencia alapú programcsomaggal 
valósul meg. 
 
Éves órakeret: 288 óra (heti 8 óra x 36 hét)) 

 
1.Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotása 

Órakeret: 32 óra 

Fejlesztési cél: A szóbeli és az írásos kommunikációban a megértés pontosságának és a kifejezés 
érthetőségi szintjének emelése. A környezettel való nyelvi kapcsolattartás biztonságának elősegítése. 
Két vagy több mondat összekapcsolásával a gondolatok, érzések, vélemények pontosabb kifejezése. 

Fejlesztési követelmények: érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és 
társai közléseit. A kérdésekre értelmesen válaszol; használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortár-
sak megszólításának és köszöntésének illendő nyelvi formáit; bekapcsolódik a közös tevékenységek-
be. Alkalmazkodik azok szabályaihoz; eligazodik szűkebb környezete társas kapcsolatrendszerében. 
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Tananyag:  
Kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés Légző gyakorlatok: szavak, szószerkezetek, monda-
tok, mondókák után mondása. A hangok időtartamának érzékeltetése a szavakban. Mondat- és szö-
vegfonetikai eszközök alkalmazása a beszédben és hangos olvasáskor. Rokon értelmű és ellentétes 
jelentésű szavak gyűjtése értelmezése. A gyűjtött szavakkal mondatalkotás, hiányos szöveg kiegészí-
tése. Beszélgetés adott vagy választott témáról. A beszélgetőtárshoz igazodó udvarias nyelvhaszná-
lat, a nem verbális eszközöknek a beszédhelyzethez alkalmazkodó használata. Szituációs játékok a 
kulturált nyelvi viselkedés gyakorlása. Az aktív szókincs bővítése, pontosítása szövegkörnyezet-
ben történő értelmezéssel és képek, képzetek, képi kompozíciók fogalmi megfeleltetésével. 
Mondatok összekapcsolása. Összefüggő mondatok alkotása képek, képsorok alapján, adott 
vagy választott témáról. Páros és csoportos beszélgetés. Szituációs játékokban a felnőttek és a 
kortársak udvarias megszólítása és a szituációnak megfelelő nyelvhasználat alkalmazása. Nem 
verbális jelzések tartalmának felismerése, használata beszéd közben. Önismereti gyakorlatok, 
szerepjátékok. Szituációs játékkal: köszönés, bemutatkozás, kérdezés, kérés, ajándékozás, köszön-
tés, köszönetnyilvánítás 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Egyszerű szóbeli közlések megértése. 
Kérdésekre értelmes, rövid válaszok adása. A 
mindennapi kommunikáció alapformáinak alkal-
mazása a szokás szintjén: köszönés, bemutatko-
zás, megszólítás, kérdezés, kérés, köszönetnyil-
vánítás, köszöntés. 

Összetett szóbeli közlések megértése. 
Kérdésekre értelmes, hosszabb válaszok adása. 
A mindennapi kommunikáció alapformáinak önál-
ló alkalmazása a szokás szintjén. 

 
2.Olvasás, az írott szöveg megértése 2.- az olvasás jelrendszerének elsajátítása, dekódo-

lási képesség kialakítása 
Órakeret: 5 óra 

Fejlesztési cél: Az olvasás jelrendszerének elsajátítása, a dekódolási képesség kialakítása. 

Fejlesztési követelmény: Olvasási tevékenysége motivált, érdeklődő; ismeri a magyar ábécé nyom-
tatott kis és nagybetűit; ismeri a betű-hang, fonéma-graféma megfeleltetési szabályait; 
biztos betű felismerési, összevonási képességgel rendelkezik. Ismeri olvasással kapcsolatos erőssé-
geit, hibáit; rendelkezik az olvasásra, annak folyamatára vonatkozó szókinccsel, ismeretei az életkor-
nak megfelelőek; biztonsággal, pontosan olvas szavakat, szószerkezeteket, mondatokat életkori sajá-
tosságának megfelelő egyszerű, rövid szövegeket. 

Tananyag: 
Az olvasás jelrendszerének elsajátítása és felhasználása, szavak, szó-szerkezetek, mondatok, rövid 
szövegek hangos és néma olvasása. A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyelte-
tése. A nagybetűk, a mondatzáró írásjelek használatának megfigyeltetése. Az olvasásra vonatkozó 
szókincs, pl. szerző, író, olvasó, cím, szöveg, mondat, írásjel, bekezdés. Az olvasás funkciójá-
ról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés kialakítása, fejlesztése. Betűfelismerés, betű-
hang, fonéma-graféma azonosítási szabályok, automatizált képesség. Biztonságos betű-
összevonási képesség. Olvasástechnikai hibák felismerése, javítása. 
 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Az ábécé betűit felismeri és képes betűösszevo-
násra. Biztonsággal olvas szavakat, szószerke-
zeteket, rövid szöveget.  

Biztonsággal olvas hosszabb szöveget is. 

 
3.Olvasás, az írott szöveg megértése 3. – a szövegértő olvasás előkészítése 

Órakeret: 91 óra 

Fejlesztési cél: A szövegértő olvasás előkészítése 

Fejlesztési követelmények: Szavak, mondatok, rövid szövegek megértésének bizonyítása ismert és 
begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvas fel, felismeri, szükség esetén 
modellkövetéssel javítja olvasási hibáit, használja az előzetes áttekintés, egyszerű összefoglalás, az 
érzékszervi képek alkotásának stratégiáit a megértés érdekében; a szöveg megértését bizonyítja a 
következő tevékenységekkel: következtetés, lényegkiemelés, tartalommondás, események összefog-
lalása, egyszerű értékelése az életkornak megfelelő szinten. 
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Tananyag: Mesék, narratív történetek értő hallgatása, felidézése. (pl. történetek a családi élet ese-
ményeiről; nemzeti ünnepeinkről, jelképeinkről). Magabiztos néma és hangos olvasás a mondat 
egyszerűbb, életkori sajátosságoknak megfelelő szintjén. Olvasási stratégiák előkészítése: 
érzékszervi képek alkotása, grafikus szervezők, összefoglalás, előzetes áttekintés. Az explicit 
információk, állítások megértése, értelmezése, értékelése, egyszerű következtetések levonása. 
A szövegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyő-
ződés kialakítása, fejlesztése. Szavak, szószerkezetek, mondatok helyes hang-súlyozása. Toldalé-
kos szavak pontos kiolvasása. Szünettartás a mondaton belül és a mondatok között. Helyes hanglej-
tés gyakorlása a különböző mondatfajtákban. A hangos és néma olvasás gyakorlása. Hangos olvasás 
előzetes felkészülés után. A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok helyes olvasása. A sorvégi átmenetek 
megszakítás nélküli olvasása. A természetes beszéd tempójának megfelelő hangos olvasás  A szö-
vegértés szövegtípusnak megfelelő funkciójáról, folyamatáról alkotott ismeret, meggyőződés 
kialakítása, fejlesztése. 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Ismert szöveg gyakorlás utáni folyamatos felol-
vasása. Tanító segítségével javítja hibáit. 
Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása 
tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek 
irányításával. 

Ismert szöveg, gyakorlás utáni folyamatos, kifeje-
ző felolvasása. Önállóan javítja hibáit. Mondatfaj-
ták helyes érzékeltetése, hanglejtés, hangsúly. 
Írásjelek helyes használata: mondat végén és 
mondat közben is. Szövegértő feladatokban ad 
számot tudásáról. 

 
4. Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése 

Órakeret: 19 óra 

Fejlesztési cél: Irodalmi alkotások befogadásának megalapozása; elemi irodalmi ismeretek elsajátí-
tása tapasztalati úton (pl.: vers, mondóka, találós kérdés, mese. A műélvezet fejlesztése a beleélés, a 
képzelet, az asszociációk, a játék, a ritmus és a zene révén. Szépirodalmi és ismeretterjesztő szöve-
gek megismerése. A költői nyelv sajátosságai (ritmus, rím), megértésének megalapozása.  

Fejlesztési követelmények: Hallgat, olvas verset, mesét, életkori sajátosságának megfelelő irodalmi 
műveket; képes egyszerű irodalmi szövegek felismerésére műfaji jellemzőinek alapján (pl. mese, 
költemény, mondóka, találós kérdés);néhány verset, mondókát elmond fejből; 
dramatikus játékokban együttműködik a társakkal.  

Tananyag: Irodalomolvasás, szövegértés 
Népköltészeti és műköltészeti alkotások: mesék, mondókák, sorolók, rövid gyermekjátékok. A min-
dennapi életből, a természeti környezetből vett témájú rövid szépirodalmi művek, versek és prózai 
alkotások, ismeretterjesztő művek. Az olvasottak tartalmának és címének összefüggése. A próza és a 
vers különbsége. A szereplők, a helyszín, az események elmondása. Kapcsolat keresése az olvasott 
szöveg és a tanuló saját élményei, tapasztalatai között. Mese-mondás, képolvasás: az olvasmány 
eseményeinek elmondása kérdések-re. Illusztráció készítése. A vers hangulatának fölismerése, ritmi-
zálása tanítói segítséggel. Az olvasott szöveg megértésének bizonyítása elmondással és feladat-
megoldással. Magyar nép- és műköltészeti alkotások megismertetése, a népköltészetben meg-
testesülő értékek, hagyományok közvetítése. Ismerkedés hazai kisebbségek és más népek 
irodalmának alkotásaival. A mese és a valóságleírás különbségének tudatosítása. Mondák, 
legendák a magyar nép történetéből; rövid elbeszélések a magyar történelem nagy alakjairól. 
Tapasztalat szerzés a verses és a prózai szövegek formájának különbségeiről. Az olvasmány 
címének, hangulatának megfigyelése; témájának, szereplőinek, főbb eseményeinek megneve-
zése (pl. Arany László, Benedek Elek, Wass Albert, Illyés Gyula meséi, mesefeldolgozásai). A 
szereplők cselekedeteinek megítélése, tulajdonságaik megfigyelése. Egyszerű oksági össze-
függések felismerése. A cím és a tartalom kapcsolatának felismerése. A verses forma megfi-
gyelése, a ritmus, a rím, az ismétlődések felfedezése, megtapasztalása. Olvasmányok szerző-
jének megnevezése. Rövid mesék, történetek dramatikus, bábos megjelenítése. Az olvasmány 
tartalmához kapcsolódó improvizációs és beleélő játékok. 

Minimum követelmény Minimumot meghaladó követelmények 

Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása 
tartalmának elmondása a tanító kérdéseinek 
irányításával 

Feldolgozott szöveg megértésének bizonyítása 
önálló tartalommondással 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 19 

 
5.Az írott betűalakok tanítása – írástechnikát fejlesztő gyakorlatok 

Órakeret: 10 óra 

Fejlesztési cél: Az írás jelrendszerének differenciált elsajátítása. A helyes írásszokások kialakítása az 
egyéni képességkülönbségek figyelembevételével. Az írástechnika és a rendezett kézírás megalapo-
zása, fejlesztése. 

Fejlesztési követelmények: Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott alakjait; 
írása rendezett, a betűket olvashatóan alakítja és kapcsolja egymáshoz.  

Tananyag: Az írás jelrendszerének megtanítása 
A hangok időtartamának jelölése. A betűismeret megerősítése. Betűalakítások, betűkapcsolások gya-
korlása. Szavak, szószerkezetek, két- három mondat leírása másolással, tollbamondással és emléke-
zetből. Válogató másolás és önálló írás. Helyes írásszokások megszilárdítása (testtartás, írószerfo-
gás).  Rövid szavak írása emlékezetből. Rövid mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. 
A szabályos betűalakítás és kapcsolás gyakorlása. Valamennyi betűkapcsolási típus gyakorlá-
sa. Szavak hangokra bontása és a hangok sorrendjének megfigyeltetése. Szavak, szószerkeze-
tek, mondatok írása másolással írott vagy nyomtatott mintáról. Az íráshasználat normáinak 
megtartása. Hat betűnél nem hosszabb szavak látó-halló tollbamondásra írása.  

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Ismeri és használja a magyar ábécé betűinek írott 
alakjait; írása rendezett, a betűket olvashatóan 
alakítja és kapcsolja egymáshoz. 

Mondatok írása tollbamondásra és emlékezetből. 
Helyes a betűkapcsolása. 

 
6.Írástechnika fejlesztése – az eszközszintű írás előkészítése 

Órakeret: 31 óra 

Fejlesztési cél: Kis- és nagybetűk írása. Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás. 

Fejlesztési követelmények: Másoláskor nem vét írástechnikai hibát; a gyakorolt szókészlet körében 
alkalmazza a szókezdő nagybetűt; ismeri az időtartam jelölését; Szövegminta alapján felismeri és 
kijavítja hibáit .Jelöli a mondatkezdést és a mondatzárást;a gyakorolt szókészlet körében alkalmazza a 
szókezdő nagybetűt; ismeri az időtartam és a j hang kétféle jelölési módját;,  

Tananyag: Szógyűjtés képről Szabályos betűalakítás és betűkapcsolás a szavak, szókapcsola-
tok, mondatok és rövid szövegek írásakor. Helyes írásszokások alkalmazása (testtartás, író-
szerfogás, kézcsúsztatás). Írástechnika fejlesztése másolással, tollbamondással, látó-halló tollba-
mondással, emlékezetből írással. Az íráshasználat normáinak megtartása. Elvárható tempójú 
írás. Két-három összefüggő mondat leírása másolással, tollbamondás után vagy emlékezetből. 
Önállóan alkotott mondatok leírása. 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Másoláskor nem vét írástechnikai hibát.  
Segítséggel javítja hibáit. 

Nem vét írástechnikai hibát. Önállóan javítja hibá-
it. 

 
7.Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek tudatosítása és alkalmazása: mondat, szó, hang, be-

tű; szótagolás, szótő és toldalék; mondatfajták  
Órakeret: 33 óra 

Fejlesztési cél: A nyelvi elemzési készség fejlesztése és a nyelvtani fogalmak használatának tudato-
sítása.  

Fejlesztési követelmények: Felismeri és megnevezi a tanult nyelvtani fogalmakat, és a különféle 
feladatmegoldásban használja a szabályokat. 
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Tananyag: 
Az ábécé hangjainak felsorolása. A betűrend használata gyakorlati feladatokban. A hangok 
csoportosítása fajtájuk és időtartamuk szerint. A szótagolás szabályszerűségeinek felismerése. 
A szavak jelentést hordozó szerepének ismerete. A szótő felismerése, a toldalékok jelölése. A 
toldalékos szavak felismerése szövegben. Szavak toldalékos alakjának alkotása. A -ba, -be, -
ban, -ben ragos szóalakok helyes használata és leírása. A beszélői szándék felismerése a kije-
lentő és a kérdő mondatokban. Megnevezésük. Az -e kérdőszó helyes használata. A társak ne-
vének ábécérendbe állítása. A hosszú és rövid hangok fölismerése a beszédben, megfelelő jelölésük 
írásban. A kiejtéstől eltérő írásképű szavak egyszerűbb eseteinek helyesírása szótagolással és szó-
elemzés segítségével. Egyszerű szavak elválasztása. A szótő és toldalék megkülönböztetése egysze-
rű szavakban. A mondatfajták fölismerésének gyakorlása. 

Minimum követelmények Minimumot meghaladó követelmények 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mással-
hangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok 
megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, 
szószerkezetek, két-három mondat helyes leírá-
sa másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel 
megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírá-
sa. A j hang biztos jelölése 20, a tanulók által 
gyakran használt szóban. Az egyszerű szavak 
megfelelő elválasztása 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás 
segítséggel. Mondatvégi írásjelek felismerése. 
Hibajavítás tanítói irányítással. 

A magán és mássalhangzók időtartamának isme-
rete és megfelelő használata. Szavak, mondatok 
másolása kevés hibával. Vers helyes másolása. 
Hosszabb szavak, mondatok helyes írása tollba-
mondásra. A kiejtéstől eltérően írt, begyakorolt 
szavak biztos helyesírása. 
A szavak megfelelő elválasztása. 
A j hang biztos jelölése 30-40, a tanulók által 
gyakran használt szóban. 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás 
segítség nélkül. Mondatvégi írásjelek helyes 
használata írásban. Önálló hibajavítás. 

 
8. Helyesírási szabályok ismerete és alkalmazása 

Órakeret: 46 óra 

Fejlesztési cél: A helyesírási készség fejlesztése. A megismert nyelvi eszközök, nyelvhelyességi és 
helyesírási szabályok alkalmazása a szóbeli és az írásbeli nyelvhasználatban. 

Fejlesztési követelmények: Szükség szerint felidézi és alkalmazza a helyesírási szabályokat a 
begyakorolt szókészlet körében; 30–40 begyakorolt szó esetében helyesen jelöli a j hangot, egyszerű 
szavakat helyesen választ el 

Tananyag: 
Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. Szabályismeret és alkalmazás, az időtartam jelölése 
Elválasztás. Szabályszerűségek felismerése és alkalmazása írásbeli feladatokban. Hibajavítás-
kor indoklás a szabály felidézésével. A helyesírási probléma felismerése, a jelölés gyakorlása 
szóelemzés segítségével. Az írás és a helyes kiejtés együttes alkalmazása. A j és ly használata 
az ismert szókincs körében. Egyszerű szavakat helyesen választ el. A mondatkezdő nagybetű és 
a megfelelő mondatvégi írásjel jelölése, alkalmazása írásbeli feladatokban. A korosztálynak 
megfelelő lexikonok, szótárak használata. Szabályismeret és alkalmazás: az időtartam jelölé-
se;a kiejtéstől eltérő hang- kapcsolatok;a hagyomány szerinti írásmód; az elválasztás szabá-
lyai;a kijelentő és a kérdő mondat jelölése. 

Minimum követelmény Minimumot meghaladó követelmények 

Az ábécérend ismerete. A magán- és mással-
hangzók fölismerése, a rövid és hosszú hangok 
megkülönböztetése szóban és írásban. Szavak, 
szószerkezetek, két-három mondat helyes leírá-
sa másolással, tollbamondásra. A kiejtéssel 
megegyezően írt rövid szavak biztos helyesírá-
sa. 
A j hang biztos jelölése 20, a tanulók által gyak-
ran használt szóban. 
Az egyszerű szavak megfelelő elválasztása 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás 
segítséggel. Mondatvégi írásjelek felismerése. 
Hibajavítás tanítói irányítással. 

A magán és mássalhangzók időtartamának isme-
rete és megfelelő használata. Szavak, mondatok 
másolása kevés hibával. Vers helyes másolása. 
Hosszabb szavak, mondatok helyes írása tollba-
mondásra. A kiejtéstől eltérően írt, begyakorolt 
szavak biztos helyesírása.A szavak megfelelő 
elválasztása.A j hang biztos jelölése 30-40, a tanu-
lók által gyakran használt szóban. 
Mondatkezdés nagybetűvel, szavakra tagolás se-
gítség nélkül. Mondatvégi írásjelek helyes haszná-
lata írásban. 
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9. Tanulási képesség fejlesztése 

Órakeret: 12 óra 

Fejlesztési cél:  A tanulási képesség mint az életkori sajátosságoknak megfelelő megismerési, él-
ményszerzési folyamatnak, a játszva tanulás képességének támogatása, fejlesztése 

Fejlesztési követelmények: a tanító irányításával motiváltan tanul; 
A tanító irányításával motiváltan tanul;a tanulási folyamat során változatos tevékenységeket és több 
érzékszervet is használ;szöveghűen felidézi a következő szépirodalmi műveket, illetve azok részleteit: 
2-3 mondóka, József Attila: Altató; Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz; Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, 
Tamkó Sirató Károly egy verse, Weöres Sándor három költeménye; kortárs magyar lírikusok műveiből 
néhány alkotás.; 

Tananyag: 

Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása és gyakorlása (könyvtárlátogatás, 
könyvkölcsönzés; gyermeklexikon használata; beszélgetés a tanulás szerepéről, fon-
tosságáról, a tanuláshoz szükséges információk kereséséről és kezeléséről). Egyszerű ok-
okozati összefüggés felismerése; következtetések levonása. Tanulás több tevékenység és 
érzékszerv segítségével: ritmus-, mozgás- és beszédgyakorlatokkal kombinált memória-
gyakorlatok, szövegtanulási technikák. A fantázia és képzelet aktiválása a megismerés érdeké-
ben. A kép és a szöveg kapcsolata. Illusztrált szövegekben a kép és a szöveg kiegészítő 
hatása. A könyvtárhasználat alapvető szabályai. Írott nyelvi források, információhordozók, 
könyvek, újságok. Eligazodás a könyvek, írott nyelvi források világában. Gyermekújságok 
jellemzői tartalomjegyzék alapján. Tájékozódás a gyermeklexikonokban betűrend segítségével. 
A könyvek jellemző adatainak, részeinek megfigyelése (író, cím, kiadó, tartalomjegyzék). 
Szövegekben a kép és a szöveg együttes értelmezésének gyakorlása. Eligazodás a könyvekben a 
tartalomjegyzék alapján. Tájékozódás a gyermeklexikon betű-rendjében. A könyvek jellemző adatai 
(író, cím, kiadó, a kiadás éve). Ismerkedés a gyermekújságokkal. 

 
10. Az ítélőképesség az erkölcsi, az esztétikai és történeti érzék fejlesztése, társadalmi ismere-

tek 
Órakeret: 9 óra 

Fejlesztési cél: Erkölcsi, esztétikai kategóriák megismerése, ítéletalkotás egyszerű szituációban, 
szépirodalmi művek alapján, a történetmesélés szabályainak, szerveződésének, logikájának megis-
merése. 

Fejlesztési követelmények: Ismeri, megérti a történeteket bemutató művek szerveződését, 
felépítését, az összefüggések logikáját, az ok-okozati viszonyt. Képes állást foglalni, érvelni, 
meggyőzni másokat alapvető erkölcsi, esztétikai kérdésekben; meggyőződéssel képviseli a 
legalapvetőbb emberi értékeket, megérti mások érvelését, elfogadja az övétől eltérő véleményeket, 
képes ezekkel is azonosulni. Képes beleélésre, azonosulásra, érzelmeinek kifejezésére az életkori 
sajátosságainak megfelelő történetek, művek befogadása során. Dramatikus és drámajátékok 
segítségével képes átélni mindennapi konfliktusokat saját és más álláspontból is, azokat életkori 
szintjén kezelni. Történetek olvasásakor, megbeszélésekor képes elkülöníteni a múltbeli és jelenbeli 
élethelyzeteket, történéseket. Képes felidézni történelmünk és kultúránk néhány kiemelkedő alakját, 
hozzájuk tud rendelni néhány fontos jellemzőt. 

Tananyag 

Egyszerű ítéletek alkotása a mesék, versek, olvasott, hallott irodalmi művek szereplőiről. Alap-
vető erkölcsi, esztétikai fogalmak, kategóriák kialakítása (szép, csúnya, jó, rossz, igaz, hamis). 
A történetiségen alapuló összefüggések megértése az egy szálon futó történekben. 
Azonosulás, ítélet, érvelés szépirodalmi szövegek kapcsán. A megismert mese, történet 
tanulságának összevetése saját tapasztalatokkal, eseményekkel. Egyszerű közmondások, 
szólások megismerése, megfelelő alkalmazása. Mindennapi konfliktusok átélése dramatikus 
játékokban, drámajátékban (pl. bábjáték). A múlt néhány emléke környezetünkben (múzeumok, 
emléktáblák, műemlékek, emlékművek; tárgyak, fotók, egyéb dokumentumok; szokások). 
Nemzeti ünnepeink, jelképeink. Felnőttek és gyerekek társas kapcsolatának gyakorlása. Kapcsolat-
felvétel családtagokkal és ismerős felnőttekkel. Baráti kapcsolatok ábrázolásának megfigyelése 
olvasmányokban, véleményalkotás a szereplők viselkedéséről. Beszélgetés az iskolai életről, az 
osztályközösségről. Részvétel a mindennapi élet különböző helyzeteit felidéző szerepjátékokban 
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5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
a) A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkal-

mazza őket.  
b) Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. 
c) A kérdésekre értelmesen válaszoljon.  
d) Aktivizálja a szókincsét a szövegalkotó feladatokban.  
e) Használja a bemutatkozás, a felnőttek és a kortársak megszólításának és köszöntésének udvarias 

nyelvi formáit.  
f) Legyen képes összefüggő mondatok alkotására. 
g) Követhetően számoljon be élményeiről, olvasmányai tartalmáról. Szöveghűen mondja el a memori-

tereket. 
h) Ismerje az írott és nyomtatott betűket, rendelkezzen megfelelő szókinccsel. Ismert és begyakorolt 

szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvasson fel.  
i) Tanítója segítségével emelje ki az olvasottak lényegét.  
j) Írása legyen rendezett, pontos. 

 
 
3. osztály: 
A 2011/2012-es tanévtől a tantárgy tanítása teljes lefedettséggel kompetencia alapú programcsomaggal 
valósul meg. 

 

Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Kulturált nyelvi ma-
gatartásformák, be-
szédművelés 
A különféle mondatfaj-
ták jelentésének és a 
mondatfonetikai esz-
közöknek az össze-
függése. A szavak és 
a nem verbális eszkö-
zök (testbeszéd) sze-
repe különféle kom-
munikációs helyzet-
ben. A szavak jelen-
tésárnyalata, stílusér-
téke, szerepe a be-
szédben. Szólások, 
közmondások jelenté-
se. 

A szavak, szószerkezetek 
megfelelő ejtésének gyakor-
lása az élőbeszédben és a 
fölolvasásban. Helyes be-
szédlégzés a bővülő monda-
tokban. A nem verbális esz-
közök összehangolása a 
tartalommal szövegmondás-
kor és értelmezésük mások 
megnyilatkozásaiban. Ver-
sek és mesék kifejező elő-
adása, kapcsolattartás a 
hallga-tósággal. Szókincs-
bővítés: a szavak jelentése, 
stílus-értéke, a tanult szólá-
sok, közmondások haszná-
lata az élőbeszédben és a 
fogalmazásban. Szóbeli 
szövegalkotás különféle 
kommunikációs helyzetek-
ben. 

 Versek és mesék kife-
jező előadása, kapcso-
lattartás a hallgatóság-
gal. 

Irodalomolvasás, 
szövegértés 
Prózai művek és ver-
sek a magyar és kül-
földi nép- és műkölté-
szetben. Mesék, mon-
dák, legendák, törté-
nelmi elbeszélések, 
valamint a gyerekek 
mindennapi életéről 
szóló elbeszélések, 
regényrészletek, klasz-
szikus és kortársszer-
zőktől. Versek feldol-
gozása, elemi poétikai 
és verstani ismeretek. 
Népi játékok, dramati-

A szereplők megnevezése, 
cselekedeteik, érzelmeik, 
tulajdonságaik megfigyelé-
se, az események időrendje, 
a mű szerkezetének fölisme-
rése. Lényegkiemelés, váz-
latkészítés tanítói segítség-
gel. Kérdések és válaszok 
megfogalmazása. Mesék 
bevezető, befejező fordula-
tainak és jellemző szókap-
csolatainak használata. Me-
sék ismétlődő motívumainak 
megfigyelése. Néhány jel-
legzetes irodalmi téma fel-
ismerése az olvasott mű-
vekben, pl. család, iskola, 

Egyszerű szerkezetű 
mesék, elbeszélések 
eseményeinek elmon-
dása néhány össze-
függő mondattal. A 
földolgozott művek 
témájával kapcsolatos 
kérdések, válaszok 
megfogalmazása. Is-
mert feladattípusok 
írásbeli utasításainak 
megértése. Fél oldal 
terjedelmű, ismert té-
májú szépirodalmi és 
ismeretterjesztő olvas-
mány önálló néma 
olvasása, a szövegér-

Lényegkiemelés segít-
séggel, vázlatpontok 
önálló megfogalmazá-
sa. Kérdések, válaszok 
önálló megfogalmazá-
sa. A mesék jellemző 
szófordulatainak hasz-
nálata elbeszélések-
ben. Fél oldalt megha-
ladó terjedelmű, ismert 
témájú szépirodalmi és 
ismeretterjesztő olvas-
mány önálló néma 
olvasása, a szövegér-
tés bizonyítása fel-
adatmegoldással. 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

zált szövegek, ismeret-
terjesztő művek, a 
mindennapi kommuni-
káció szövegei (meg-
hívó, recept, hirdetés). 

barátság, segítő-készség, 
szülői szeretet, hazaszere-
tet. Versek mű-vészi eszkö-
zeinek felfedezése: ritmus, 
rím, refrén, hasonlat. Szö-
vegek: mesék, elbeszélés-
részletek dramatizálása. 
Ismeretterjesztő és minden-
napi gyakorlati szövegek 
értelmezése. Tájékozódás a 
lakóhely irodalmi vonatkozá-
sairól. 

tés bizonyítása egysze-
rűbb feladatok elvég-
zésével. 

Olvasási készség 
A pontos és folyama-
tos olvasás. A felolva-
sás. Helyes tagolás és 
hangsúlyozás. Értel-
mező és folyamatolva-
sás. 

Az olvasás pontosságának, 
folyamatosságának fejlesz-
tése beszéd- és olvasás-
technikai gyakorlatokkal. 
Néma olvasás feladatok 
megoldásával. Az összetett 
mondatok helyes tagolása, 
hangsúlyozása mintaköve-
téssel. Az értelmező olvasás 
fejlesztése tanítói és tanulói 
kérdések segítségével. 
Hosszabb szövegek olvasá-
sára való fölkészítés folya-
matolvasással. 

Feldolgozott szövegek 
felolvasása felkészülés 
után. 

Fel-dolgozott és isme-
retlen szövegek felol-
vasása felkészülés 
után. A mondatfajták és 
az írásjelek érzékelte-
tése az olvasás során. 

Szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás 
Szóbeli szövegalkotás, 
mint az írásbeli fogal-
mazás alapozása. A 
szövegalkotás művele-
tei: anyaggyűjtés, cím-
választás, a megfelelő 
lényeges gondolatok 
válogatása, elrende-
zése, az időrend meg-
állapítása. A szöveg 
tagolása, a bekezdé-
sek. Az elbeszélő fo-
galmazás írásának 
megtanítása. Az elbe-
szélés részei: beveze-
tés, tárgyalás, befeje-
zés. A párbeszéd sze-
repe az elbeszélő szö-
vegben. 

Szövegalkotás szóban (tele-
fonálás, üzenetátadás). Ol-
vasókönyvi szövegminták 
megfigyelése műfaji és szö-
veg-szerkesztési szempont-
ból. Címek vizsgálata, a jó 
cím ismérveinek összegyűj-
tése. Események elrende-
zése időrendben. Bevezetés 
(előzmény, színhely, idő-
pont) és befejezés (követ-
kezmény, tanulság, egyéni 
vélemény) készítése szóban 
és írásban. A fogalmazás 
koherenciájának megterem-
tése tématartással, a mon-
datok kapcsolásával. A fo-
galmazás témájának megfe-
lelő szavak és ki-fejezések 
használata, a felesleges 
szóismétlés kerülése. A 
párbeszéd beillesztése a 
történet-mondásba. Ismert 
mese elmondása tömörített 
és bővített változatban. 

Öt-hatmondatos elbe-
szélő fogalmazás írása 
ismert témáról. Egyéni 
tempójú, rendezett, 
tiszta írás. Az önálló 
írásbeli munkák javítá-
sa tanítói segítséggel. 

Öt-tízmondatos elbe-
szélő fogalmazás írása 
adott témáról. Az önálló 
írásbeli munkák javítá-
sa. 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Íráskészség 
Gazdaságos írásszo-
kások megtanítása. Az 
írott szöveg (vázlat, 
fogalmazás) elrende-
zése a lapon. 

Betűkapcsolások gyakorlá-
sa, típushibák kiküszöbölé-
se. Tempógyorsító gyakorla-
tok: az írás esz-közszintű 
használatának, a figyelem 
megosztásának fejlesztése. 
Szósorok, bővülő mondatok 
írása másolással, tollba-
mondásra, emlékezetből és 
önálló írással. Az egyéni 
írásmód kialakítása. A ren-
dezett, tiszta és olvasható 
írás gyakorlása. 

  

Tanulási képesség, 
könyv- és könyvtár-
használat 
Adatok, információk 
gyűjtésének célszerű 
elrendezésének mód-
jai. A könyvek tartalmi 
csoportjai: szépirodal-
mi, ismeretterjesztő 
irodalom. A szótárak 
szerkezeti jellemzői 
(betűrend, cím-szó), a 
szótárhasználat mód-
ja. A lexikon és a szó-
tár egyező és eltérő 
vonásai. 

Rövid szóbeli beszámoló 
ismeretterjesztő műből önál-
ló vagy csoportos anyag-
gyűjtésről. Az olvasott szö-
vegben előforduló ismeret-
len szavak értelmezése 
gyermeklexikon vagy szótár 
segítségével. Tetszés sze-
rint választott helyesírási 
szótár használata tanítói 
segítséggel. Az olvasott 
könyvek adatainak fölsoro-
lása (író, cím, kiadó, a ki-
adás éve). 

  

Nyelvtani, helyesírási 
ismeretek 
Mondatfajták és mon-
datvégi írásjelük. Az 
ige jelentései, rokon és 
ellentétes jelentésű 
igék. Az ige személy-
ragjai és a személyes 
névmások. Az igeidők 
és jelentésük. Az ige-
alakok helyesírása 
szótagolással vagy 
szóelemzéssel. Az 
igekötő szerepe az ige 
jelentésében. A leg-
gyakoribb igekötők. Az 
ige és az igekötők 
kapcsolatának esetei. 
Az igekötő egybe- és 
különírásának esetei. 
A főnév jelentése, 
fajtái. A főnév toldalé-
kolása. A tulajdonne-
vek helyesírása. A –
ban, -ben, -ba, -be rag 
helyes használata, a –
ból, -ből, -ról, -ről, -tól, 
-től rag helyesírása.  
A melléknév és foko-
zása. A fokozott mel-
léknév helyesírása. A j 

A felkiáltó, feltételes, óhajtó, 
felszólító mondat fölismeré-
se. A mondat-végi írásjelek 
helyes használata az egy-
szerű mondatok végén.  
Az igeidők megfigyelése és 
helyes használatuk történe-
tek elmondásakor. Adott ige 
mondatba helyezése változó 
igeidőkkel, az igekötő jelen-
tésmódosító szerepének 
megfigyelése. Az igealakok 
helyes-írásának, valamint az 
igekötő és az ige egybe- és 
különírásának gyakorlása.  
Főnevek felismerése a szö-
vegben. Tulajdonnevek és 
köznevek megkülönbözteté-
se, helyesírásuk gyakorlása. 
A főnév –t ragjának és a 
múlt idő jelének megkülön-
böztetése.  
A melléknév fölismerése, az 
összehasonlítás és fokozás 
alkalmazása szóbeli és írás-
beli szövegek alkotásában. 
A fokozott melléknév helyes-
írásának gyakorlása.  
A nyelvtan és nyelvhelyes-
ségi ismeretek alkalmazása 
a nyelv használatában. 

Igék, főnevek, mellék-
nevek fölismerése, 
szófajuk megnevezése. 
A tanult tulajdonnevek 
kezdése nagybetűvel. 
A korosztály szókin-
csében meg-található, 
kiejtésük szerint írandó 
szavak helyesírása. 
Egyszerű szavak elvá-
lasztása önállóan. A j 
hang helyes jelölése 
újabb 25-30 szóban. A 
szöveg tagolása mon-
datokra, a mondatkez-
dés és zárás helyes 
jelölése. A mondaton 
belül a szavak elkülöní-
tése. 

Igék, főnevek, mellék-
nevek fölismerése, 
szófajuk megnevezése, 
alkalmazásuk monda-
tokban. A tulajdonne-
vek helyes kezdése. A 
korosztály szókincsé-
ben megtalálható, a 
kiejtéstől eltérő írás-
módú begyakorolt sza-
vak helyesírása. A 
szavak helyes elválasz-
tása. 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

hang kétféle jelölése 
igékben, főnevekben. 

Társadalmi ismeretek 
A magyar nemzet 
nagy történelmi ese-
ményei, pl. honfogla-
lás, államalapítás, 
Mátyás kora, a török 
idők. Ünnepeink: csa-
ládi, vallási, nemzeti 
ünnepek. A magyar 
nemzet jelképei. Nem-
zeti emlékhelyeink. 

Versek, legendák, történetek 
olvasása a nemzeti múlt 
nagy eseményeiről. Az olva-
sottak, látottak reprodukálá-
sa szóban, illusztrálása, 
csoportos megjelenítése 
szituációjátékkal. Mű-sorok 
összeállítása nemzeti ünne-
peinkre. Szóbeli beszámoló 
családi ünnepekről. Beszá-
moló nemzeti jelképeinkről. 
A Szózat két versszakának 
kifejező előadása. Tájéko-
zódás a lakóhely hagyomá-
nyos ünnepi népszokásairól, 
irodalmi, történelmi emlék-
helyeiről. 

  

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és 
beszédgyakorlatokkal 
kombinált koncentráci-
ós és memóriagyakor-
latok. Fantáziajátékok. 
Történetek feldolgozá-
sa a dráma eszköztá-
rával, bábjátékkal. 
Dramatizált elbeszélé-
sek, népszokások. 

Ritmikus mozgással és szö-
veggel összekapcsolt gya-
korlatok: gyermek-versek 
előadása ritmus és mozgás-
váltással. Játék elképzelt 
tárgyakkal, el-képzelt sze-
mélyek megjelenítése. Cso-
portos improvizációs játé-
kok, rögtönzések alapszintű 
elemző megbeszélése. 

Részvétel a közös 
drámajátékokban, illet-
ve a játékok készség-
fejlesztő gyakorlatai-
ban. 

 

 
4. osztály: 
A 2012/2013-as tanévtől a tantárgy tanítása teljes lefedettséggel kompetencia alapú programcsomaggal 
valósul meg. 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Kulturált nyelvi ma-
gatartás, beszédmű-
velés 
A szövegjelentés kife-
jezése mondat és szö-
vegfonetikai eszkö-
zökkel. A szöveg jelen-
tésének megfelelő 
helyes dallam és nem 
verbális eszközök 
(testbeszéd) használa-
ta. Párbeszéd a min-
dennapi kommunikáci-
óban. 

Az élőbeszéd és a fölolva-
sás tagolása helyes beszéd-
légzéssel, szünetekkel a 
szöveg jelentésének megfe-
lelően. Párbeszédben al-
kalmazkodás a kommuniká-
ciós szerepcseréhez, a nem 
verbális eszközök össze-
hangolása a beszédhelyzet-
tel. Az aktív és passzív szó-
kincs folyamatos gyarapítá-
sa különféle szövegekből 
más tantárgyakban előfordu-
ló szakkifejezésekkel, rit-
kábban használt szavakkal. 
Hiányos mondatok kiegészí-
tése a szövegkörnyezetbe 
illő rokon értelmű szóval, 
kifejezéssel. Állandó szó-
kapcsolatok gyűjtése. Rész-
vétel a tanulócsoportban 
folyó beszélgetésben, vitá-
ban. 

Érthető, folyamatos 
beszéd a minden-napi 
kommunikációban. A 
tanult udvarias nyelvi 
fordulatok használata 
mindennapi beszéd-
helyzetekben. 

 

Irodalomolvasás, 
szövegértés 
Prózai és verses nép-
költészeti alkotások a 
magyar és a hazai 
etnikumok népkölté-
szetéből. Népmesék, 
mondák, legendák, 
népdalok, népi játékok, 
nép-szokások. Irodal-
mi mesék. Tündérme-
se, állatmese, tréfás 
és láncmese. A mesék 
szerkezeti és nyelvi 
jellemzői, mesemotí-
vumok. A népdalok 
jellegzetes témái. El-
beszélések, regény-
részletek, versek a 
klasszikus és a kortárs 
magyar irodalomból. 
Egyszerű szerkezetű 
gyermekregény. Az 
irodalmi szöveg művé-
szi eszközei: né-hány 
alakzat: a megszemé-
lyesítés, ritmus, rím, 
refrén. 

Néhány adat megismerése 
az olvasott művek szerzőjé-
ről. Szövegelemző művele-
tek bővítése: szerkezet, tér, 
idő, összefüggések, kulcs-
szavak kiemelése, tömörí-
tés, bővítés. Azonos témájú 
alkotások összehasonlítása. 
Egyszerű szövegek vázlatá-
nak elkészítése tanítói se-
gítséggel. Érzelmek, emberi 
kapcsolatok fölismerése, 
értékelése a művekben. 
Több szem-pont figyelem-
bevétele a szereplők visel-
kedésének megfigyelésé-
ben. A házi olvasmány elő-
készítése folyamatolvasás-
sal, otthoni elolvasása és 
megbeszélése közösen. Az 
önállóan megismert ifjúsági 
regénnyel kapcsolatos ol-
vasmányélmény megosztá-
sa a társakkal. Művészi esz-
közök fölismerése lírai és 
elbeszélő művekben. Nyelvi 
érdekességek, mű-vészi 
eszközök gyűjtése szöveg-
ből. A népköltészetről és a 
műköltészetről tanultak ösz-
szefoglaló rendszerezése. 

15-20 soros, az élet-
kornak megfelelő tar-
talmú szöveg néma 
olvasása, a szövegér-
tés bizonyítása a lé-
nyeg kiemelésével. 
Legnagyobb költőink, 
íróink nevének és a 
tőlük olvasott művek 
címének megjegyzése. 

Húsz sort meghaladó 
szöveg néma olvasása, 
a szövegértés bizonyí-
tása lényegkiemelés-
sel, vázlatkészítéssel. 
A tanult memoriterek 
kifejező bemutatása.  
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Olvasási készség 
A kifejező olvasás 
előkészítése olvasás-
technikai gyakorlatok-
kal. A kritikai és kreatív 
olvasás. 

A kifejező olvasás gyakorlá-
sa és a szövegben rejlő 
érzelmek kifejezése mondat 
és szövegfonetikai eszközök 
alkalmazásával. Párbeszé-
dek elkülönítése fölolvasás-
kor mintakövetéssel. Az 
értelmező olvasás továbbfej-
lesztése tanítói és tanulói 
kérdések segítségével. A 
kritikai és kreatív olvasás 
megalapozása. 

Előzetes fölkészülés 
után ismert témájú 
szöveg folyamatos, a 
tartalmat kifejező fölol-
vasása. 

Előzetes fölkészülés 
után ismert és ismeret-
len szöveg folyamatos, 
kifejező olvasása. 

Szóbeli és írásbeli 
szövegalkotás 
Tájékoztató szövegek: 
hirdetés, értesítés. A 
leírás, jellemzés tar-
talmi, szerkezeti jel-
lemzői, nyelvi eszkö-
zei, a bemutatás sor-
rendje. A leírás szem-
léletessége. A levél, 
levelezőlap tartalmi és 
formai jellemzői, meg-
szólítás, elbúcsúzás, 
dátum. A levélboríték 
címzése. 

Hirdetés, értesítés, meghívó 
megfogalmazása és tolmá-
csolása élőszóval társnak 
vagy közösségnek. Elbeszé-
lő fogalmazás kiegészítése 
párbeszéddel írásban. A 
leírás, a jellemzés megfigye-
lése irodalmi példákon. 
Szemléletes leírás készítése 
egyszerű tárgyról, növény-
ről, állatról, emberről. Figye-
lem a bemutatás sorrendjé-
re, egésztől a rész felé. Le-
vél, levelezőlap írása válasz-
tott partnernek, a levél, leve-
lezőlap formájára, címzésé-
re vonatkozó szabályok 
megtartásával, a címzetthez 
alkalmazkodó stílusban, a 
szokásos nyelvi fordulatok, 
megszólítások használatá-
val. Olvasmányok reprodu-
kálása szóban tömörítéssel, 
néző-pontváltással. Fogal-
mazástechnikai gyakorlatok, 
szövegjavítás segítséggel. 

A mondanivaló értel-
mes megfogalmazása 
szóban. 

A mondanivaló értel-
mes, érdeklődést fel-
keltő megfogalmazása 
szóban. 

Íráskészség 
Eszközszintű egyéni 
írás. 

Olvasható, tetszetős és ren-
dezett írás. Az írott szöveg 
(vázlat, fogalmazás) önálló 
elrendezése a lapon (lap-
szélek, betű és sortávolság 
megtartása). 

Rendezett, olvasható 
írás a margó, a betű és 
szótávolság megtartá-
sával. 

 

Tanulási képesség, 
könyv és könyv-
tárhasználat 
Különböző információ-
hordozók a lakó- helyi 
és az iskolai könyvtár-
ban (folyóirat, hangle-
mez, hangkazetta, dia 
és videofilm). Ismer-
kedés folyóiratokkal. 

A gyerekeknek szóló isme-
retterjesztő művekből, folyó-
iratokból információk gyűjté-
se és az adatokkal a tanul-
tak kiegészítése. Vázlat 
alapján beszámoló – szük-
ség esetén tanítói segítség-
gel – ismeretterjesztő ol-
vasmányokról, megfigyelé-
sekről, kísérletekről. Beszá-
moló egyéni élményről, ol-
vasmányokról. Mesegyűjte-
mények, gyerekek részére 
készült verseskötetek kere-
sése. Eligazodás a gyere-
keknek készült segédköny-

A könyvek önálló kere-
sése a könyvtárban. A 
könyvek tartalomjegy-
zékének használata. 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 28 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

vek (lexikon, enciklopédia, 
kétnyelvű szótár) használa-
tában. Köz-mondások, szó-
lások, állandó szókapcsola-
tok jelentésének megisme-
rése kézikönyvekből. 

Nyelvtani és helyes-
írási ismeretek  
A szófajokról tanult 
ismeretek össze-
foglalása és kibővíté-
se. Az igemódok, a 
tulajdonnév fajtái: 
személy-, állatnév, 
földrajzi név, márka, 
intézménynév, a cím. 
A főnév ragos alakjai 
(a –val, -vel rag). A 
névutós és névelős 
főnév. A tulajdonnév-
ből képzett melléknév 
egyszerű esetei. A 
számnév és fajtái, a 
határozatlan számnév 
fokozása. A keltezés. 
A mondatfajták ismét-
lése, kapcsolatuk az 
igemódokkal. Az eddig 
tanult ismeretek ren-
dezése: hangok, ábé-
cé, betűrend, a szótő 
és a toldalékok: egy-
szerű és összetett 
szavak. A nyelvhe-
lyességi és helyesírási 
ismere-tek összefogla-
lása. 

A tanult szófajok fölismerése 
a szövegben és megneve-
zésük konkrét példákban. Az 
igealakok helyesírásának 
gyakorlása. A jövő idő válto-
zatos kifejezése. A kijelentő, 
a feltételes, a felszólító mó-
dú igealakok fölismerése és 
helyesírásuk gyakorlása. A 
tanuló környezetében és 
olvasmányaiban előforduló 
tulajdonnevek fajtáinak is-
merete, helyesírásuk gya-
korlása, helyes alkalmazá-
suk a fogalmazásokban. A 
főnév ragos alakjának fölis-
merése, a –val, -vel ragos 
főnevek helyesírásának 
gyakorlása az egyszerűbb 
esetekben. A névutós főnév 
helyesírása, a leggyakoribb 
névutók ismerete. A határo-
zott és határozatlan névelő 
szerepének megkülönbözte-
tése és helyes használatuk. 
A tanult hagyományos írás-
módú személynevek biztos 
helyesírása, a lakóhely föld-
rajzi neveinek helyes lejegy-
zése. A tulajdonnevekből 
képzett egyszerűbb –i kép-
zős melléknevek helyesírá-
sa. A határozott és a határo-
zatlan számnév fölismerése, 
a számoknak betűvel való 
leírása és a keltezés írása. 
Az igemódok tudatos hasz-
nálata a különféle mondat-
fajtákban. Az ly-os szavak 
körének bővítése. A szóala-
kok helyesírásának gyakor-
lása szótagolással és/vagy 
szóelemzéssel. Az összetett 
szavak fölismerése és elvá-
lasztásuk. 

A mondat kezdése 
nagybetűvel, a mondat-
fajták megnevezése 
konkrét esetekben, 
záró írásjelük haszná-
lata. A szavak szófajá-
nak, az egyalakú szó-
töveknek és a tanult 
toldalékoknak fölisme-
rése, a toldalékos ala-
kok meg-felelő helyes-
írása. Az igealak felis-
merése, az ige és az 
igekötő kapcsolatának 
helyesírása. A tulajdon-
nevek tanult eseteinek 
nagybetűs kezdése. A 
többes szám fölismeré-
se, a melléknév, a ha-
tározatlan számnév 
fokozott alakjának he-
lyes írásmódja. Tanítói 
javítással vagy tanulói 
önellenőrzéssel feltárt 
hibák javítása segít-
séggel. 

A szófajok felismerése, 
megnevezése. A tanult 
toldalékok helyes al-
kalmazása. Az igéről 
tanultak helyes alkal-
mazása. A főnévről 
tanultak helyes alkal-
mazása. A melléknév-
ről tanultak helyes al-
kalmazása. A szám-
névről tanultak helyes 
alkalmazása. 

Társadalmi ismeretek 
A magyar nemzet 
nagy történelmi ese-
ményei: Rákóczi kora 
és alakja, a XIX. és 
XX. Század nagy ál-
lamférfii, művészei, 
tudósai, felfedezői, 
utazói. 

Történetek megismerése a 
magyarság múltjának neve-
zetes eseményeiről, kiemel-
kedő személyiségeiről, tette-
iről, az emberek életmódjá-
ról az egyes korokban. Tájé-
kozódás a történelmi időben: 
évszázad, évezred. A régió, 
a lakóhely történelmi, iro-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

dalmi emlékeiről adatok 
gyűjtése, beszámoló a szer-
zett ismeretekről. 

Tánc és dráma 
Ritmus-, mozgás- és 
beszédgyakorlatok, 
kombinált koncentráci-
ós és memória-
gyakorlatok. Fantázia-
játékok. Egyszerűbb 
drámai konvenciók 
megismerése. A szín-
házi formanyelv alap-
jai. Történetek földol-
gozása a dráma esz-
köztárával. Színházi, 
bábszínházi előadás 
megtekintése. 

Térkitöltő, térhasználó gya-
korlatok: játékos, mozgással 
és szöveggel összekapcsolt 
ritmikus gyakorlatok. Játék 
elképzelt és valóságos hely-
zetek megjelenítésével. 
Egész csoport és kiscsopor-
tos játék: állóképek. A szer-
kezet érzékelése (jelenet, 
felvonás), a kezdet és a vég 
fölisme-rése térbeli és idő-
beli struktúrákban: a színhá-
zi előadás formai elemei 
(díszlet, berendezés, jelmez, 
kellék, fény és hanghatá-
sok). Csoportos improvizá-
ciós játékok, közös dramati-
zálás a tanult konvenciók 
alkalmazásával. Rögtönzé-
sek és a látott előadások 
alapszintű elemző megbe-
szélése. 

Részvétel a csoportos 
történetalkotásban, az 
improvizációkban és az 
elemző beszélgetések-
ben. 
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B) Felső tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A kerettanterv szerint „az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni és gondolkodni tanít.” Ennek ér-
dekében a tantárgy tanításának alapvető céljait így határozza meg: 

b) Nélkülözhetetlen „a jövendő tanulmányokhoz szükséges és a felnőtt életben használandó olvasni és 
írni tudás (szövegértés, szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése. A diákok eközben igen 
nagy lépést tehetnek a szociális érésben, az önmagukra eszmélésben, kortársaik megismerésében, 
környezetük összefüggéseinek megértésében. Ez a tanulási szakasz alapozza meg viszonyukat a 
nemzeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatat-
lanságát.” 

c) Tantárgyaink és jól szervezett tanóráink akkor töltik be hivatásukat, akkor felelnek meg a kitűzött cé-
loknak, ha hatásukra a gyerekek egyre több ismeretet és élményt mondhatnak magukénak. Ha ér-
zelmeik mélyülnek, ha szolidárisak egymással, segítőkészek, együttműködők. Ha valós helyzetek-
ben is kipróbálhatják, mennyire bátrak, kezdeményezők, mennyire bíznak önmagukban, erejükben, ké-
pességeikben, akaratukban, milyen reálisan ismerik és értékelik önmagukat, s a megszerzett képes-
ségekkel, készségekkel, jártasságokkal mennyire képesek érvényesíteni elképzeléseiket, sikerre vinni 
– mások háttérbe szorítása nélkül – saját érdekeiket. Aktivitásuknak fokozatosan át kell alakulnia 

(1) a kedvtelésnek is beillő játékosságból kitartó, a monotóniát és az átmeneti kudarcokat is el-
viselő, sokféle szándékos és tervezett, kemény tevékenységgé; 

(2) kíváncsiságból a veszítés kockázatával is járó kitartó versenyzéssé, igazi, noha még sok-
szor változó irányú érdeklődéssé, szenvedéllyé, a mindent elutasító kamasz dacot felváltó 
kritikus (és önkritikus, de önelfogadó!) gondolkodássá és magatartássá; 

(3) a céltalan lapozgatásból, a könyvek teljes elutasításából és „tévérágcsálásból” a lehetséges 
életpálya irányában ható és haladó olvasássá, kutatássá, kísérletezéssé, problémamegoldó 
gondolkodássá. Az időben és térben való pontos tájékozódássá, az ellentétek, a párhuzamok 
felismerésévé, az okok és okozatok feltárásává. A világ, a természet, a társadalom és ben-
ne az ember megismerésének, elfogadásának vágyává, a legmagasabb rendű alkalmazko-
dásra képes és kész, kreativitásra törekvő, pontos, alapos munkát végző, értékes emberré. 
A szűkebb és tágabb közösség megbecsült tagjává, akit önmagáért is lehet szeretni, tisztel-
ni. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Az iskolafokozaton belül két fejlődési szakasz különül el egymástól, melyeknek feladatai és azok 
megoldásának módszerei eltérnek egymástól. 

b) „Az 5-6. évfolyam folytatja és továbbfejleszti a korábbi iskolafokokon kialakult szóbeli és írásbeli ké-
pességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megérté-
sét, az írást, a sokirányú kreativitást. Bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv 
használatának megértését elősegítő rendszerébe, építi társas nyelvhasználati műveltségét. 

c) A 7-8. évfolyam már a következő iskolafokozat tanulmányaira készít elő. A diákok érzelmi, szociális 
és intellektuális érésének támogatása, a nyelvhasználati, a grammatikai és a jelentéstani témák fel-
dolgozása mellett” a tömegkommunikáció pozitív és negatív hatásainak felismerését, az utóbbiak k i-
védését, a lakóhely, a környezet kulturális és esztétikai értékeinek felfedezését is magába foglalja.  

 
3) Fejlesztendő kompetenciák 

Kiemelt kompetenciák: 
a) Anyanyelvi, kommunikációs készségek: 

beszéd-, olvasás-, íráskészség  grammatikai-, nyelvhelyességi-, helyesírási készség 
szókincs     szövegértés, szövegértelmezés, szövegalkotás 
empátia, tolerancia, odafigyelés   ritmuskészség 

b) Tanulási kompetenciák: 
figyelem     rész-egész 
emlékezet     észlelés (vizuális, auditív, taktilis) 

c) Tudásszerző kompetenciák: 
probléma érzékenység   probléma megoldás 
képzelet     rendszerező képesség 
metakogníció 

d) Gondolkodási képességek: 
gondolkodási műveletek   kritikai gondolkodás 
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Egyéb kompetenciák: 
f) Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

szövegalkotással, önkifejezéssel összefüggésben 
tartalom és forma egységével összefüggésben 
esztétikus külalak és a helyesejtéssel összefüggésben 

g) Szociális és állampolgári kompetenciák: 
kötelességek    együttműködés, alkalmazkodás, társas viselkedés 
segítőkészség    kompromisszumokra törekvés 

h) Énkép, önismeret: 
reális értékelés    önbizalom, önérvényesítés 
önkritika 

i) Hon- és népismeret: 
népköltészet, népszokások  közmondások, szólások 

j) Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: 
nyelvünk a világ nyelvei között  nyelvtípusok 
nyelvrokonság 

 
2) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5. osztály - magyar nyelv: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Mindennapi élet-
helyzetek 
10 óra 

A kommunikáció tényezői. A be-
szélő és a hallgató tennivalói. 
Hangsúly, szünet, dallam, tempó 
a beszédben. Nyelvi és nem 
nyelvi kifejezőeszközök a kom-
munikációban. 
Mindennapi beszédhelyzeteink: 
kapcsolatfelvétel, véleménynyil-
vánítás, kérdés, kérés, beszélge-
tés. A kapcsolat megszakítása a 
tekintet elfordításával, távolodással, 
szóbeli elbúcsúzással. 
Az elemi udvariassági formák 
ismerete és használata. 

A kapcsolatfelvétel, 
megszólítás, köszö-
nés, kérdés illemsza-
bályai. 
A hangsúly, dallam, 
tempó, szünet és a 
testbeszéd használa-
ta. 

A kommunikáció té-
nyezői, a beszédhely-
zet. 
Nem nyelvi kifejező-
eszközök: arcjáték, 
gesztus, testhelyzet, 
távolságtartás. 
A beszéd hangzása: 
hangsúly, dallam, 
tempó, szünet. 

A beszélt nyelv 
10 óra 

A beszédhangok, a hangképzési 
folyamat, a magán- és mással-
hangzók felosztása, a hangtörvé-
nyek. Légzéstechnika, a hangkap-
csolatok ejtése. 
A szótag és az elválasztás, ritmi-
zálás. A szótag mint ritmikai egy-
ség. 
A mondatfonetikai eszközök 
(hangsúly, dallam, szünet, tempó) 
alkalmazása a mindennapi kommu-
nikációban és a történetmesélés-
ben. 
Cselekményismertetés, beszámo-
ló, tömörítés, szöveg-kiegészítés 
szóban. Meghatározás, szabály 
szerkesztése. 

A hang, a szó, a szó-
elem megkülönbözte-
tése. 
A hangok képzése, 
tulajdonságai. 
Történetmondás él-
ményről, olvasmány-
ról. 

A hang és a hangkép-
zés. A hangok felosz-
tása (mgh, msh, fajtá-
ik.) Zöngésség, zön-
gétlenség. Időtartam, 
ajakműködés, akadály 
helye. Magán- és 
mássalhangzó-
törvények: hangrend, 
illeszkedés; hasonu-
lás, összeolvadás, 
rövidülés, kiesés. 

Az írott nyelv 
20+7 óra 

Az élőszó és az írott szöveg azo-
nos és eltérő jellemzői (szöveg-
szerkesztés, nyelvi forma, szöveg-
tagolás) az elbeszélésben, a leírás-
ban és a jellemzésben. A felelet és 
az írásos beszámoló. 
A msh.-törvények helyesírási 

Másolás, tollbamon-
dás, emlékezet utáni 
írás. 
Önálló írásbeli felada-
tok megoldása. 
Rövid fogalmazás 
történetről, leírás 

A hang és a betű. A 
betűk felosztása.  
A kiejtés, a szóelem-
zés, a hagyomány és 
az egyszerűsítés elve. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

kérdései: hasonulás, összeolva-
dás, rövidülés. A szóelemző írás-
mód. Helyesírási alapelvek, írásje-
lek, kezdőbetűk. A helyesírási sza-
bály. 
Szövegalkotás: anyaggyűjtés, 
címadás, vázlatírás, elrendezés, 3-
as tagolás, megformálás, önjavítás. 
Esztétikus, olvasható íráskép kiala-
kítása. 

tárgyról, személyről, 
tájról. 
Szótagolás és elvá-
lasztás. Ábécé és 
betűrend. 

A szavak jelenté-
se és szerkezete 
20 óra 

A hangalak és a jelentés viszo-
nya: egy-, többjelentésű, azonos 
alakú és hasonló alakú szavak. 
Szólások, szóláshasonlatok, 
közmondások. 
Anyanyelvünk nem egységes; a 
diáknyelv, a közhely, a töltelékszók. 

Rokon- és ellentétes 
jelentésű szavak, 
hangutánzó szavak; 
szólások, közmondá-
sok jelentésének ér-
telmezése. 
A gyakran használt és 
az olvasott művekben 
előforduló szavak je-
lentésének értelmezé-
se. 

Szójelentés, szóhan-
gulat. 
Egyjelentésű, többje-
lentésű, rokon- és 
ellentétes értelmű, 
azonos alakú, hasonló 
hangzású, hangután-
zó, hangulatfestő szó. 
Szólás, szóláshason-
lat, közmondás, szál-
lóige. 
Szó, szóelem, tolda-
lék: képző, jel, rag. 

Könyv- és könyv-
tárhasználat 
5 óra 

Tájékozódás a különféle dokumen-
tumtípusokban: könyvek (ismeret-
közlő, szépirodalmi), segédkönyvek 
(szótár, lexikon, enciklopédia). 
Fogalmak: Könyv, segédkönyv, 
szótár, lexikon, enciklopédia. 

Jártasság a korosztály 
számára készült szó-
tárak használatában. 
Tájékozódás a könyv-
tárban. 

 

 
5. osztály – magyar irodalom: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
A minimumot megha-
ladó követelmények 

Varázslatok – 
csodák mesékben 
és meseregé-
nyekben 
15+20 óra 

W. Hauff: A Mese 
Fogalmak: mese, műmese, nép-
mese, népköltészet, valódi mese, 
tündérmese, hősmese, varázsme-
se 
Tündérszép Ilona és Árgyélus 
Fogalmak: kert, fa, alma, 3, 12, óri-
ás, ördög, boszorkány, Tündér Ilo-
na, tündér, meseváltozat, mesefor-
mula, meseszám 
Furfangos-, csali-, hazugság-, 
láncmesék. Állatmesék (fabulák) 
Híres mesegyűjtők. 
Petőfi Sándor: János vitéz 
Fogalmak: epika, elbeszélő, pár-
beszéd, monológ, megszólítás, 
felkiáltás, leírás, párhuzam, ellen-
tét, körülírás, költői jelző, népies-
ség, elbeszélő költemény, hason-
lat, griff, metafora, Óperenciás-
tenger, sárkány, megszemélyesítés, 
verssor, ritmus, ütem, hangsúlyos 
verselés, felező tizenkettes, rím 

Fogalmak: mese, nép-
mese, műmese, mese-
típusok felsorolása, 
meseszám, állatmese 
 
Fogalmak: elbeszélő 
költemény, párbeszéd, 
monológ, leírás, hason-
lat, megszemélyesítés, 
páros rím 
Leírás készítése sze-
mélyről. 
Memoriter: 15 versszak 
Az epikai művek szer-
kezete: kiindulási pont, 
bonyodalom, kibonta-
kozás, tetőpont, meg-
oldás 

Fogalmazás: Írj mesét 
képről! 
Csodák a meseregé-
nyekben:  
L. Carroll: Alice 
Csodaországban, Erich 
Kastner: Május 35, 
Eldorádó 
A minimum követel-
ményben fel nem tünte-
tett, de a tananyag 
tartalmában szereplő 
többi fogalom ismerete. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
A minimumot megha-
ladó követelmények 

Diadalok – győ-
zelmek, sikerek a 
mesék, a hitvilág, 
a regényirodalom 
és a valóság kö-
réből 
15 óra 

Szinbád. a tengerész kalandjai 
Fogalmak: kaland, utazó hős, Ezer-
egyéjszaka 
Történetek a Bibliából: A vízözön, 
Dávid és Góliát, Sámson és Delila 
Fogalmak: Noé, 7, 40, víz, galamb, 
áldozat, szivárvány, Biblia, Ószövet-
ség, próféta 
Görög mondák: Prométheusz és 
Pandora, Trójai faló 
Római mondák: Róma alapítása 
Fogalmak: tűz, Héraklész, titán, 
Zeusz, 12 főisten, Olümposz 

Fogalmak: Ezeregyéj-
szaka, 
Noé, Biblia fogalma, 
részei 
Zeusz, 12 főisten, 
Olümposz 
 
Olvasmányélmény 
megfogalmazása szó-
ban: A vízözön, Dávid 
és Góliát, Trójai faló 

A minimum követel-
ményben fel nem tünte-
tett, de a tananyag 
tartalmában szereplő 
többi fogalom ismerete. 
 
Bürger: Münchausen 
báró kalandjai (hence-
gő katona); Daidalosz 
és Ikarosz, (labirintus); 
Odüsszeusz kalandja; 
Mándy Iván: Robin 
Hood 

Gyökerek – csa-
lád, táj, szülőföld 
10 óra 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 
fogalmak: líra, dal, népdal, műdal 
Arany János: Családi kör (élet-
kép) 
Petőfi Sándor: Az alföld (sas, bú-
za, tájleíró költemény), Úti levelek 

Fogalmak: dal, életkép, 
tájleíró költemény 
Memoriter: Weöres 
Sándor: Ó, ha cinke 
volnék; Arany János: 
Családi kör (2 vers-
szak) 
Leírás készítése tájról. 

Jákob és Ézsau (ikrek, 
áldás); Szabó Lőrinc: 
Bicikli; Moliere: Képzelt 
beteg (részlet) – drá-
ma, vígjáték; Örkény 
István: Nápolyi (novel-
la); Petőfi Sándor: Szü-
lőföldemen;  
Kisfaludy Károly: Szü-
lőföldem szép határa; 
Arany János: Vásárban 
Memoriter: Arany Já-
nos: Családi kör 5 
versszak 

Kötődések – ba-
rátságok, kapcso-
latok, konfliktu-
sok 
12 óra 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
regény, ifjúsági regény, regénytí-
pusok 

Regény, ifjúsági regény 
A kötelező olvasmány-
ból legalább 3 fejezet 
elolvasása, tartalmának 
elmondása. 

Mark Twain: Tom 
Sawyer kalandjai, J. 
Verne: Kétévi vakáció 
Olvasmánynapló a 
kötelező olvasmány-
hoz. 

 
6. osztály – magyar nyelv: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Páros és kiskö-
zösségi kommu-
nikáció 
15 óra 

A nyelvi és nem nyelvi kifejező-
eszközök tudatos alkalmazása, 
értelmezésük a beszédpartnerek 
megnyilatkozásaiban. Vélemény-
nyilvánítás, egyéni álláspont kifej-
tése, reagálás mások véleményére 
kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 
helyzetekben. 
A beszédhelyzetek és a mondat-
fajták összefüggése. 
Szóválasztás és udvariasság (a 
közhelyek, töltelékszók helyett más 
forma választása). A megszólítás: 
tegezés, magázás. 
A szófajok kommunikációs sze-
repe a témától, műfajtól, beszéd-
helyzettől függően. 

A beszédhelyzethez 
(címzett, szándék, 
tartalom) és a nyelvi 
illem szabályaihoz 
alkalmazkodó be-
szédmód a kommuni-
káció iskolai és gya-
korlati helyzeteiben. A 
nyelvi és nem nyelvi 
kifejezőeszközök he-
lyes használata az 
élőbeszédben. 

Kisközösségi kom-
munikáció; vita. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szóbeli és írásbeli 
szövegműfajok 
17 óra 

Elbeszélés, leírás, jellemzés az 
ismeretterjesztésben. A nézőpont 
szerepe az elbeszélésben és a 
leírásban. Az olvasottak reproduká-
lása. A jellemzés tartalmi és for-
mai követelményei. 
Egyszerűbb dialogikus formák. 
Szövegépítő és javító eljárások 
gyakoroltatása (névmásozás, he-
lyettesítés stb.). A közhelyek, ter-
peszkedő kifejezések, a 
hivataloskodás és a divatos nyelv-
rontás (gügyögő szórövidítések, 
becézések), nyelvhelyességi hi-
bák felismerése, kerülése. 

Különböző témájú és 
műfajú művek értő 
olvasása, értelmes 
felolvasása. 
Olvasható írás, rende-
zett elhelyezés. 
Olvasmánytartalmak 
összefüggő ismerteté-
se az időrend, az ok-
okozati összefüggések 
bemutatásával, a mű-
faj és a téma megálla-
pításával. 
Rövid, tárgyszerű be-
számoló a feldolgozott 
művekről. 

 

A szavak jelenté-
se és szerkezete 
34 óra 

A jel, a jelentés és a nyelvhaszná-
lati szabály. A természetes és a 
mesterséges jelek; a nyelvi jel fo-
galma. A szókincs és rétegei. A 
szavak közötti kapcsolatok, a jelen-
tésmező; az állandósult szókapcso-
lat. 
A szófajok alaktani és jelentésbeli 
jellemzői, képzésmódjuk. A szófajok 
rendszere: alapszófajok (igék, ige-
nevek, névszók, határozószók), 
viszonyszók (névelők, névutók, 
segédigék, kötőszók, igekötők), 
mondatszók (módosítószók, indu-
latszók, kapcsolatteremtő mondat-
szók). A szófajok helyesírási (kez-
dőbetű, egybe-különírás, a helyes-
írási alapelvek érvényesülése) és 
nyelvhelyességi kérdései 
(suksükölés, -nák, -nék, szokik, -e 
kérdőszó helye, aki, ami, amely 
stb.). 
A tulajdonnevek és a belőlük 
képzett melléknevek helyesírásá-
nak egyszerűbb esetei. 

Szövegben a szavak 
szófajának felismeré-
se, megnevezése, 
jellemzőinek felsorolá-
sa. 
A szófajok helyesírá-
sára, helyes használa-
tára vonatkozó szabá-
lyok ismerete, alkal-
mazása. 

A jel, a nyelvhaszná-
lati szabály, a jelen-
tés; a nyelvi jel, jelen-
tésmező. 
A szófaj, alapszófa-
jok: az ige, a névszó: 
főnév, melléknév, 
számnév, névmás, 
határozószó; főnévi, 
melléknévi, határozói 
igenevek, viszony-
szók, mondatszók. 
Gyakoribb ige-, ige-
név- és névszókép-
zők. 

Könyv- és könyv-
tárhasználat 
6 óra 

A korosztály fontosabb sajtótermé-
kei (fajtái, formai, szerkezeti jellem-
zői). 
Az adatok rendezésének ismeretei. 
A szófajok és az állandósult szó-
kapcsolatok jelentésének tisztázá-
sával a tanult, olvasott szöveg pon-
tosabb felfogása; szabályszerkesz-
tés saját példákkal. 

Sajtótermék: napilap, 
hetilap, folyóirat; fejléc, 
cikk, rovat, tartalom-
jegyzék. 
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6. osztály – magyar irodalom: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Vétségek – 
hibák, bűnök, 
büntetések, 
vezeklés – 
áldozatok és 
bűnösök 
12+22 óra 

Kőmíves Kelemen 
Fogalmak: epikai művek szerkezete, 
verselés, hangsúlyos verselés, rím, 
végrím, ballada, népballada. 
Arany János: A walesi bárdok 
Fogalmak: időmértékes verselés, 
versláb, jambus, jambikus vers, félrím, 
alliteráció, belső rím. 
Arany János: Toldi 
Fogalmak: előhang, mottó, trilógia, 
elbeszélő költemény, nyár, dél, ha-
sonlat, páros rímű felező tizenkettes, 
metafora, szólás, alliteráció, konfliktus, 
nád, éjszaka, álom, pillangó, allegória, 
farkas, epizód, késleltetés, körülírás, 
megszemélyesítés, ellentét, párhu-
zam, bika, életkép, figura etymologica 

Epikai művek szerkeze-
te, ballada, előhang, 
trilógia, elbeszélő köl-
temény, hasonlat, epi-
zód, megszemélyesítés 

Moliére: Fösvény (vígjá-
ték, konfliktus); Phaed-
rus: A farkas és a bá-
rány (fabula, epika, 
erkölcs); Káin és Ábel 
(káinbélyeg, égbekiáltó 
bűn, matuzsálemi kor,); 
Orpheusz és Eurüdiké 
(lant, kígyó, görög hitvi-
lág); Kastner: Emil és a 
detektívek (regény); 
Bábel tornya, Szodoma 
pusztulása (sóbálvány-
nyá válik); Tantalosz, 
Sziszüphosz 

Viszonyulások 
– vadászok és 
állatbarátok; 
üldözők és 
védők – me-
nekülés és 
hajsza 
8 óra 

Arany János: Rege a csodaszarvas-
ról 
Fogalmak: szarvas, monda, hiede-
lemmonda, történeti monda, eredet-
monda, helyi monda, rege. 

Monda. Arany János: Szibinyáni 
Jank (románc, román-
cos ballada); Weöres 
Sándor: Kutya; Jack 
London: A vadon szava; 
Kosztolányi Dezső: 
Tükörponty (novella); 
Szabó Lőrinc: Csirkék; 
Illyés Gyula: Havas 
emlék 

Helytállások – 
próbatétel, 
kitartás, visz-
szavágás 
10+8 óra 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
Fogalmak: lánc, kard, koporsó, gyűrű, 
hold, csillag, történelmi regény, históri-
ás ének 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (lúd, 
vásár) 
Vörösmarty Mihály: A búvár Kund 
Arany János: Rozgonyiné 

A kötelező olvasmány-
ból egy rész teljes elol-
vasása, szóbeli elmon-
dása. 
Levonás. 

A kötelező olvasmány 
teljes feldolgozása, 
olvasmánynapló írása. 
Hexameter. 
 
Defoe: Robinson;  
Mikszáth Kálmán: A 
beszélő köntös 

Választások – 
döntések, 
vonzalmak; 
helyzetek és 
érzelmek 
8 óra 

A tékozló fiú története 
Fogalmak: példázat, Újszövetség, 
evangélium, apostolok, Jézus, Mária, 
József 
Kádár Kata (népballada) 
Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 
(lepke, liliom) 

A népballada. 
Memoriter: Petőfi Sán-
dor: Reszket a bokor, 
mert … 

Margit-legenda (szen-
tek, legenda);  
Trisztán és Izolda;  
Mark Twain: Tom 
Sawyer kalandjai 

Cigány iroda-
lom 
4 óra 

Cigányadomák, anekdoták, viccek. A 
cigány elbeszélő irodalom jellegzetes-
ségei. 
A szájhagyomány és az írásbeliség 
szerepe az irodalomban. A népkölté-
szet műfajai. 
A cigányok konfliktusainak irodalmi 
megjelenítése. 

Különbség az adoma és 
az anekdota között. 
Orsós Jakab: Gyökere-
zés c. kötetéből egy 
elbeszélés. 
Lakatos Menyhért: 
Csandra szekere c. 
novelláskötetéből két 
novella feldolgozása, 
riportként való tudósítá-
sa. 
Jelentősebb cigány 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

költők, írók életének, 
főbb műveinek ismere-
te. 

 
3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan al-
kalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, rövidebb hallott 
történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

b) Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan 
a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, SMS, e-mail 
stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra.  

c) Képes az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértésére, 
a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat 
megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszer-
zés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

d) Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, a hi-
bás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

e) A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, név-
mások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk kapcsolódó főbb 
helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni is. 

f) A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. 
g) A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy részlete említé-

sével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, 
mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a rímes, ritmikus szöveget a prózától. 
Meg tudja nevezni, melyik műnem mond el történetet, melyik jelenít meg konfliktust párbeszédes 
formában, és melyik fejez ki érzést, élményt. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmérté-
kes, a felező tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és 
Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós alakjáról. 
Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő allegóriát, és meg tudja világítani 5–6 mondatban az Egri 
csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a 
nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét (János v i-
téz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, melyik közülük a regény és me-
lyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud fel-
olvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert 
és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, 
tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerü-
ket feltárni. Képes néhány példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. 
Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: líra, epika, dráma, epi-
zód, megszemélyesítés, ballada. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 
amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes 
művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

h) Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi értékeket és állás-
pontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

 
7. osztály – magyar nyelv: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Magán- és közéle-
ti kommunikáció 

A szóbeli és írásbeli közlésmód 
kifejezési formáinak azonossága, 
különbsége a magán- és a közéleti 
kommunikációban. Magatartás, 
viselkedés, kulturált nyelvi viselke-
dés. A beszélőre és a hallgatóra 
vonatkozó szabályok. 
A kommunikáció célja: közlés, kife-
jezés, befolyásolás. 
A magánéleti komm.: köszönés, 

Részvétel a közéleti 
kommunikáció iskolai 
helyzeteinek különféle 
formáiban felszólalás, 
hozzászólás, felelés. 
A mindennapi élet 
problémáiról, olvasmá-
nyokról a saját véle-
mény megfogalmazá-
sa, érveléssel. Udvari-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

megszólítás, bemutatás, bemutat-
kozás stb. 
A közéleti kommunikáció iskolai 
helyzetei és műfajai: megbeszélés, 
vita, felszólalás, hozzászólás, al-
kalmi beszéd, köszöntés, kiselő-
adás, kérdés-felelet, felelés. 
Írásbeli komm.: rövid üzenet, érte-
sítés, levél, távirat. Komm. külön-
böző témájú és rendeltetésű szö-
vegekkel; az olvasás módjai. 
Fogalmak: Magatartás, viselkedés, 
nyelvi viselkedés, udvariasság. 
Kifejezés, közlés, befolyásolás. 
Vita, megbeszélés, felszólalás, 
hozzászólás, a felelés típusai. Az 
olvasás fokozatai, módjai. 

as együttműködés 
felnőtt és kortárs part-
nerekkel. 
Vázlat készítése szó-
beli megnyilatkozás-
hoz, írásbeli fogalma-
záshoz. 

Az egyszerű 
mondat 

A mondat mibenléte, fajtái tartalom, 
szerkezet szerint. Állítás és taga-
dás, a többszörös tagadás. A mon-
dat szó szerinti és pragmatikai 
jelentése. 
Az egyszerű mondat szerkezete, a 
mondatrészek (fő részek és bővít-
mények) 
A szintagmák, a hozzárendelő, a 
mellérendelő és az alárendelő szó-
szerkezet. 

Az egyszerű mondat 
részeinek, szintagmái-
nak megnevezése, 
elemzése. A mondat-
fajták biztos megkülön-
böztetése. 

Kijelentő, felkiáltó, 
kérdő, óhajtó, felszólí-
tó mondat; tagolatlan, 
tagolt; tő- és bővített, 
hiányos szerkezetű; 
állító és tagadó mon-
dat. 
A mondat elsődleges 
és másodlagos jelen-
tése. 
Mondatrészek: alany, 
állítmány, tárgy, a 
határozó és a jelző 
fajtái; az alany-
állítmányi viszony. 
Az alárendelő és a 
mellérendelő szin-
tagma. 

A szóalkotási 
módok 

A szóösszetétel. A belső szóterem-
tés, a tudatos szóalkotás, idegen 
szavak átvétele. Az alá- és a mellé-
rendelt összetett szavak. 
A szóképzés, jelentés-, szófajváltó 
és a helyesírást megváltoztató 
képzőkkel. A mozaikszók és a rövi-
dítések. A gyakori szóalkotási mó-
dok rendszerezése. 

A szóalkotás gyakori 
módjainak fölismerése 
és elemzése. 

Szóösszetétel, alá-
rendelt összetett sza-
vak: alanyos, tárgyas, 
határozós, jelzős ösz-
szetétel; mellérendelő 
összetett szavak: 
valódi összetétel, 
szóismétlés, ikerszó; 
jelentéssűrítő össze-
tétel; szerves és szer-
vetlen összetétel; 
mozaikszó. 

Helyesírási isme-
retek 

Az egyszerű mondat helyesírása 
(vessző, gondolatjel, zárójel, ket-
tőspont, pontosvessző). 
A tulajdonnevek helyesírási ismere-
teinek bővítése: a tanult idegen 
személynevek, a többelemű föld-
rajzi nevek, intézménynevek és a 
belőlük képzett melléknevek he-
lyesírása. 
Az összetett szavak helyesírása. 

A tanult helyesírási. és 
nyelvhelyességi szabá-
lyok megfelelő alkal-
mazása, a központo-
zás, egybe- és külön-
írás. 
A tulajdonnévből kép-
zett melléknevek he-
lyesírása. 
A helyesírási szótár 
önálló használata. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Könyv- és könyv-
tárhasználat 

A könyvtár írott és a modern tech-
nológián alapuló dokumentumainak 
felhasználása különféle témák 
feldolgozásában. Forráshasználat, 
forrásjegyzék, az idézés módjai. 
Fogalmak: forrásjegyzék, idézet, 
hivatkozás. 

A tárgyalt irodalmi mű-
vekhez és a minden-
napi élet kérdéseinek 
megválaszolásához 
ismeretanyagok kere-
sése a könyvtár nyom-
tatott és elektronikus 
információhordozóinak 
felhasználásával. 

 

 
7. osztály – magyar irodalom: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
A minimumot megha-
ladó követelmények 

Kisepika Az epikai műnem. A mese. Monda. 
(Perszeusz) Rege. Legenda. 
Novella. Mikszáth Kálmán: A néhai 
bárány. Kosztolányi Dezső: A kulcs. 
Elbeszélés, kisregény:  
A nagyenyedi két fűzfa (kötelező ol-
vasmány) 
Példabeszéd. (Újszövetség) 
Anekdota. Arany János: A fülemile 
Ballada: Arany János: Szondi két ap-
ródja 

A mese fogalma, cso-
portosítása.  
Novella fogalma Mik-
száth Kálmán: A néhai 
bárány. A történet el-
mondása szóban.  
A monda fogalma. Gö-
rög istenek, hősök 
Legenda fogalma. 
A kötelező olvasmány 
néhány fejezetének 
elolvasása.  
A ballada fogalma. 
Arany János: Szondi két 
apródja. 

Mesék: Oscar Wilde: A 
csalogány és a rózsa; 
Alberto Moravia: A jó 
házassághoz jó orr kell; 
A három tudós és a 
döglött oroszlán 
(Pancsatantra);  
Monda: Perszeusz, 
Legenda: Szent László 
és Szent Erzsébet cso-
datételei 
Novella: Karinthy Fri-
gyes: Tanár úr kérem 
(min. 5 novella) 
Példabeszéd fogalma. A 
magvető. 
Anekdota fogalma.  
A kötelező olvasmányról 
napló vagy jegyzet ké-
szítése. (irónia, gúny, 
humor, paródia) 

Nagyepika A regény. Mikszáth Kálmán: Szent Pé-
ter esernyője (kötelező olvasmány) 

A regény fogalma, cso-
portosítása. A kötelező 
olvasmányból néhány 
fejezet elolvasása. A 
szereplők, helyszínek, a 
pénz legendája, az es-
ernyő legendája. 

Eposz: Szigeti veszede-
lem. (Eposzi kellékek) 
Kalandregény: Dumas: 
Monte Cristo grófja, 
Verne: Nyolcvan nap 
alatt a Föld körül, 
Stevenson: A kincses 
sziget; 
Ifjúsági regény: Twain: 
Huckleberry Finn. Tár-
sadalmi-lélektani re-
gény: Dickens: Twist 
Oliver. Történelmi re-
gény: Jókai: A kőszívű 
ember fiai; Hugo; A 
párizsi Notre-Dame; 
Swift: Gulliver utazása 
Lilliputba 

Líra A líra műneme, műfajai: dal, helyzetdal 
(Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhá-
ra), óda, (Vörösmarty Mihály: Szózat) 
himnusz (Kölcsey Ferenc: Himnusz), 
epigramma (Janus Pannonius: Panno-
nia dicsérete), elégia (Petőfi Sándor: 

A líra műneme, műfajai. 
Memoriterek: Szózat, 
Himnusz, Pannonia 
dicsérete, Szeptember 
végén 

Memoriter: A Remény-
hez. Hangsúlyos verse-
lés 
Epigramma: hexameter, 
pentameter, disztichon, 
daktilus, spondeus. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
A minimumot megha-
ladó követelmények 

Szeptember végén, Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez) 

Helyzetdal fogalma. 
Keretes szerkezet: Him-
nusz, Szózat elemzése. 
Trochaikus verselés, 
jambikus verselés 
Rapszódia: Petőfi Sán-
dor: Egy gondolat bánt 
engemet 
Ódai dal: Balassi Bálint: 
Hogy Júliára talála, így 
köszöne neki (Memori-
ter) 

Dráma A drámai műnem. Komédia: bohózat 
(Csokonai V. M.: Az özvegy Karnyóné s 
az két szeleburdiak); farce; jellemko-
média (Moliére: Fösvény – kötelező 
olvasmány) 

A drámai műnem jel-
lemzői, műfajai.  
Moliére: Fösvény (sze-
replők, jellemek) 

Akció, dikció, drámai 
szerkezet, alapszituáció, 
targikum, komikum, 
helyzetkomikum, jellem-
komikum, csattanó 

Reformkor A reformkor irodalmából. 
Epigramma: Kölcsey Ferenc: Huszt 
Ars poetica: A XIX. század költői. 
Romantika. 

A reformkor. Memoriter: 
Huszt. 

Memoriter: Petőfi Sán-
dor: A XIX. század köl-
tői. 
A romantika mint műve-
lődéstörténeti korszak 
és stílusirányzat. 

 
8. osztály – magyar nyelv: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

A tömegkommuni-
káció 

Alapismeretek a mindennapi, a 
hivatalos, a művészi és a tömeg-
kommunikációról nyelvi szem-
pontból, elsősorban a befogadás 
oldaláról. 
Néhány gyakori szövegműfaj: 
hír, tudósítás, cikk, kommentár, 
kritika, interjú, riport. A reklám, a 
hirdetés, az apróhirdetés eszkö-
zei és hatása. 
A tájékoztató, a véleményközlő 
és a befolyásoló média. 

A köznyelv, a tanult 
szaknyelv, a társalgás 
és a szleng szókészle-
tében meglévő eltéré-
sek felismerése és a 
kommunikációs hely-
zetnek megfelelő 
használatuk. 
Tájékozottság és íté-
letalkotás az alapvető 
tömegkommunikációs 
műfajokban, a média 
szerepének és hatá-
sának felismerése. 

Az írott és az elektro-
nikus sajtó, médium, 
média. 
Tájékoztatás a mé-
diában: hír, tudósí-
tás, cikk, interjú, 
riport. 
Véleményközlés a 
médiában: kommen-
tár, kritika, olvasói 
levél. 
Befolyásolás a mé-
diában: hirdetés, 
reklám, multimédia. 

Az összetett mondat Az összetett mondat szerkezete, 
a tagmondatok sorrendje. A szó-
rend alapvető kérdései az egy-
szerű és az összetett mondat-
ban. A többszörösen összetett 
mondat. A mondat és a szöveg 
viszonya. 

Az egyszerű és össze-
tett mondat megkü-
lönböztetése. Az ösz-
szetett mondat elem-
zése. Mellérendelő 
összetett mondat: 
kötőszó, tagmondat, 
kapcsolatos, ellenté-
tes, választó. 
Alárendelő összetett 
mondat: kötőszó, uta-
lószó, tagmondatok. 

Összetett mondat: 
mondat egész, 
mondategység 
(tagmondat), főmon-
dat, mellékmondat. 
Mellérendelő össze-
tett mondat: magya-
rázó, következtető 
mondat. 
Alárendelő összetett 
mondat: állítmányi, 
alanyi, tárgyi, hatá-
rozói, jelzői; sajátos 
jelentéstartalmú 
mondat: feltételes, 
hasonlító. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

A többszörösen 
összetett mondat. 
Egyenes és függő 
idézet. 

A tanult leíró nyelv-
tani fogalmak rend-
szerezése 

A nyelvi szintek. A nyelvi szintek-
ről tanultak rendszerezése, a mai 
magyar nyelv jellemzése: a 
mondat szerkezete és jelentése; 
a szószerkezetek (szintagmák) 
kifejezőeszközei; a szófajok 
rendszere; alaktani ismeretek: 
szó, szóelem, egyszerű szó, 
összetett szó, alapszó, képzett 
szó; a magyar hangrendszer, a 
mondatfonetikai eszközök. 

Hangtani, szó- és 
alaktani, jelentéstani, 
mondattani jelenségek 
fogalmi szintű megne-
vezése, elemzése 
egyszerűbb esetek-
ben, a szórend és a 
jelentés összefüggé-
sének felismerése.  
Mondattani és nyelv-
helyességi ismeretek 
alkalmazása szóban 
és írásban. 

A nyelvi szint. 
Mondatfonetikai 
eszközök: hangsúly, 
hanglejtés, szünet, 
tempó. 

Helyesírási ismere-
tek 

A magyar helyesírás alapelvei. 
Az összetett mondat központo-
zása. A párbeszéd és az idéze-
tek írásmódja. 

Az idézés, a párbe-
széd, a központozás 
helyesírása. 

 

Kitekintés a magyar 
nyelv életére 

A nyelv, a nyelviség, a nyelvtu-
dás és a nyelvhasználat fogal-
ma. 
Nyelvváltozatok és nyelvi nor-
mák a mai magyar nyelvben. 
Nyelvünk eredete, rokonsága. A 
nyelvrokonság bizonyítékai. 
Állandóság és változás a nyelv-
ben.  
Nyelvünk történeti szakaszai. 
A magyar nyelv típusa: néhány 
hangtani, alaktani, mondattani 
sajátossága, szórendjének jel-
lemzői. 

Tájékozottság a ma-
gyar nyelv eredetéről, 
helyéről a világ nyelvei 
között. 

A nyelv, a nyelviség, 
a nyelvtudás, a 
nyelvhasználat. 
Nyelvváltozatok, a 
nyelv függőleges és 
vízszintes tagolódá-
sa. 
Nyelvtípus, nyelvro-
konság, nyelvcsalád. 
Szórványemlék, 
nyelvemlék. Az ős-
magyar, az óma-
gyar, a 
középmagyar és a 
mai magyar nyelv. 
A magyar nyelv szó-
rendje. 

Szövegmű-fajok és 
kifejezési formájuk 

A mindennapi élet néhány alap-
vető hivatalos irata: nyugta, kér-
dőív, kérvény, önéletrajz, pályá-
zat, kísérőlevél; állásinterjú. 
Ismeretek a véleménynyilvánítás 
néhány szóbeli és írásbeli műfa-
járól az olvasmányokhoz kap-
csolva: ismertetés, könyvajánlás, 
kritika, olvasónapló.  
Az idézés módja: egyenes és 
függő. 

A gyakrabban hasz-
nált mindennapi hiva-
talos iratok ismerete. 

Nyugta, kérdőív, 
kérvény, önéletrajz, 
pályázat, kísérőle-
vél. Egyenes és 
függő idézet. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 

Minimumot megha-
ladó követelmé-

nyek 

Könyv- és könyvtár-
használat 

A tárgyi katalógus használata 
önálló feladat megoldásához, 
cédulázás, vázlat, forrásjegyzék 
készítése a gyűjtött adatokról. 

Jártasság az önálló 
könyvtári munkában, a 
tárgyi katalógus hasz-
nálatában. 

 

 
8. osztály – magyar irodalom: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Dráma A drámai műnem fogalma, műfajai. 
Shakespeare: Romeo és Júlia. 

A tragédia. Shakespea-
re: Romeo és Júlia (dia-
lógus, monológ) 

Expozíció 

„Új időknek 
új dalai” 

A Nyugat. A Nyugat első nemzedéke: 
Ady Endre, Babits Mihály költészete. 
Kosztolányi Dezső munkássága. 
Juhász Gyula, Tóth Árpád költészete. 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 
(kötelező olvasmány) 

A Nyugat című folyóirat. 
Az első nemzedék 5 
kiemelkedő alkotójának 
rövid pályaképe. 
Memoriterek: a tanult 
versekből minimum 4. 
A kötelező olvasmány-
ból néhány fejezet. A 
szereplők és a cselek-
mény felidézése. 

Fogalmak: szimbólum, 
impresszionizmus, szo-
nett, versciklus, esszé, 
szinesztézia 
A kötelező olvasmányról 
olvasmánynapló vagy 
jegyzet készítése. 

„Okuljatok 
mindannyi-
an e pél-
dán…” 

József Attila, Radnóti Miklós költészete. 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben (kö-
telező olvasmány) 

József Attila és Radnóti 
Miklós rövid pályaképe. 
Memoriterek: Tiszta 
szívvel, Nem emel föl; 
Nem tudhatom. 
Tamási Áron bemutatá-
sa, a regényből néhány 
fejezet elolvasása.  

Curriculum vitae, áthaj-
lás. 
Memoriterek: Tétova 
óda, Erőltetett menet 
Trilógia, székely humor, 
olvasmánynapló, 

„Mindig van 
remény” 

A groteszk. Örkény István munkássága. 
Szabó Lőrinc, Illyés Gyula költészete. 
Napjaink irodalmi élete. 
Somogyi írók, költők. 
Szórakoztató irodalom. 

Groteszk, abszurd, egy-
perces novella. 
Krimi, ponyva. 

Tücsökzene. 
Agatha Christie: Tíz 
kicsi néger. Rejtő Jenő 
regények. 

Cigány iro-
dalom 

A XX. századi magyar irodalom cigány-
ságképe. A világirodalom híres cigány-
ábrázolásai. 
A magyarországi cigány prózairodalom 
nyelvi- és stílusrétegei. Az alapvető 
motívumok jelentése. 
A magyarországi cigány irodalom törté-
nete.  
A cigány újságok és folyóiratok rend-
szeres figyelemmel kísérése.  

Lakatos Menyhért: „Füs-
tös képek” vagy az „Akik 
élni akartak”, illetve 
Osztojkán Béla „Nincs 
itthon az Isten” c. művé-
nek feldolgozása. 
Legalább három cigány 
lap jellegének ismerete. 
Önálló véleménykifejtés 
egy-egy műről, önálló 
szóbeli és írásbeli be-
számoló készítése. 

Alapvető információk a 
hazai cigányirodalom 
háromnyelvűségéről. 
(magyar, lovári és beás) 
A magyar nyelvhaszná-
latban meglévő cigány 
szavak ismerete. 
A hazai cigány irodalom 
jeles alkotóinak mun-
kássága, az irodalmi 
törekvések változásai-
nak megismerése. 

 
4) Általános fejlesztési követelmények 
A kulturált nyelvi magatartás 

a) A kulturált nyelvi magatartás föltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való alkalmazko-
dást, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, értelmi tartalmára, továbbá az együttműkö-
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dést a partnerekkel. Nélkülözhetetlen a szóhasználat, a mondatfonetikai eszközök és a testbeszéd 
összehangolása. 

b) Az egymásra épülő gyakorlatok eredményeként a tanulókban ki kell alakulnia a különféle beszédmű-
fajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok felismerése és megítélése képességének, és a 
már elvárható mértékű kritikus magatartásnak a manipulációs szándékokkal szemben. 

c) A követelmények egyike a kommunikáció lényegének és tényezőinek megértése, az író, a mű és az 
olvasó viszonyának mint sajátos kommunikációnak a felfogása. Ezen kívül elvárható a tájékozottság 
a médiumok szerepéről az egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommu-
nikációs műfajok kifejezésmódjának ismerete. 

A szövegértés fejlesztése 
a) A szövegértés az eredményes tanulás és önképzés feltétele. Ennek alapja az életkornak megfelelő 

tempójú értelmes olvasás, továbbá a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése, fel-
fogása, a különféle tartalmú és rendeltetésű, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban 
előforduló élőszóbeli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek egyre önállóbb értelmezé-
se. Ehhez elengedhetetlen az aktív és a passzív szókincs folyamatos gazdagítása és az alapvető 
helyesírási szabályok készségszintű alkalmazása. 

A szövegalkotás képességének fejlesztése 
a) A szövegalkotás képessége magában foglalja a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos kifeje-

zésmódon kívül a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus bátorítását. Az elsajátítandó műfajok kö-
re a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelő fogalmazásig, a szóbeli felelettől a 
kiselőadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja meg: élőszóban a helyes 
hangképzést, a beszédlégzést, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, 
írásban pedig a tanulási igényeknek megfelelő íráskészséget, rendezett, olvasható írást. 

A tanulási képesség fejlesztése 
a) Az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tanár közös feladata. Tantárgyunk a tanu-

lási képességek kifejlődéséhez olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével járul hozzá, mint 
a lényegkiemelés, tömörítés, szöveg-kiegészítés, jártasság a verbális és vizuális információ együttes 
kezelésében. Ehhez kapcsolódik a szellemi munka technikájaként a könyvtári búvárkodás, a segéd-
könyvek, szak- és ismeretterjesztő irodalom használata, az anyaggyűjtés és rendszerezés módsze-
rének, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai követelményeinek feltárása. A könyvtári 
gyakorlatnak ki kell terjednie a modern technológián alapuló információhordozókra is. 

b) A fejlesztés fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi és egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó 
témák önálló feldolgozása, illetve az ezekbe a módszerekbe való fokozatos bevezetés is. 

A magyar nyelv életének és rendszerének ismerete 
a) A tudatos nyelvszemlélet kialakítása kiemelkedő feladata az anyanyelvi nevelésnek. Meghatározó a 

leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása a felismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatáro-
zás szintjén, valamint a nyelv rendszerére vonatkozó tudás önálló, biztonságos alkalmazásának fej-
lesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani isme-
retek adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírás biztonságának 
az alapját. Az irodalmi művek feldolgozásában feladat annak megláttatása, hogy a mű jelentése, ha-
tása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, jelen-
téstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi művek jobb 
megértését szolgálják, hanem segítik az idegen nyelvek tanulását is. Az eredményes nyelvi ismeret-
nyújtásnak mindezeken kívül együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv sa-
játosságainak, gazdagságának fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt felelősséggel. 

b) Az általános iskola 5-8. osztályára vonatkozó globális fejlesztési követelményeket évfolyamonként a 
belépő tevékenységformák bontják kisebb, tehát konkrétabb egységekre. 
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2. Matematika 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A matematikai nevelés célja az általános iskola kezdő szakaszán azon képességek fejlesztése, me-
lyek segítségével a tanulók felkészülnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak 
megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerési módszereket sajátítanak el. Tapasztalatgyűjtés kere-
tében foglalkozunk:  

(1) az alapvető matematikai képességek kialakításával, 
(2) a gondolkodás fejlesztésével, 
(3) a helyes tanulási szokások kiépítésével,  
(4) az ismeretszerzés során alkalmazott önállóság mértékének fokozásával, 
(5) a matematika tanulása iránti érdeklődés felkeltésével, 
(6) a pozitív attitűd alapozásával,  
(7) az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátításával. 

b) A matematika tanulásának alapja a tapasztalatszerzésből kiinduló induktív megismerés. Ennek kere-
tében kerül sor a megfigyelés irányítására, a spontán megfigyelésből a tudatos, célirányos megfigye-
lésre való felkészülésre, az észrevételek megfogalmazására, rendezésére, értelmezésére és lejegy-
zésére, valamint a szerzett tapasztalatok más tanulási helyzetekben való alkalmazására. 

c) A matematika tanulása az első négy évfolyamon alapozó jellegű. A nevelési-oktatási feladatok során 
a képességfejlesztésnek kiemelt szerepet szánunk. 

d) A matematika tanítása kettős célrendszerre épül. Egyrészt a kognitív képességek fejlesztésére szo l-
gál és lehetőséget teremt a gondolkodási módszerek alkalmazására. Másrészt a tanulási szokások 
kiépülését segíti, rendszerességre, tudatosságra, a megismerési módszerek önálló alkalmazására 
nevel. Az önellenőrzés képességének fejlesztésével további felfedezésre, kutatásra ösztönöz. 

e) A matematikai képességek kiépítését és folyamatos fejlesztését az iskolai kezdő szakasz alapvető 
feladatának tekintjük. A fejlesztés eredményeként azt várjuk, hogy a 4. évfolyam befejezése után a 
tanulók a megismerési módszerekben gazdagodva, a matematika és a matematikatanulás iránt po-
zitív beállítódással, érdeklődéssel, a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek birtokában folytathas-
sák tanulmányaikat. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály fej-
lődési ütemének figyelembevételével történik. 

b) A fejlesztés fontosabb területei: 
(1) összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, megfigyelőképesség, 
(2) emlékezet, (mozgásos, tárgyi, fogalmi) 
(3) válogató, osztályozó és rendszerező képesség, 
(4) adatok gyűjtése, rögzítése, rendezése 
(5) lényegkiemelő képesség, 
(6) absztraháló és konkretizáló képesség,  
(7) összefüggések felismerése, oksági és egyéb kapcsolatok feltárása, 
(8) probléma felismerése, problémamegoldás tárgyi tevékenységgel és egyszerűbb esetekben 

gondolati úton,  
(9) tevékenységekhez kötött alkotó gondolkodás, 
(10) kreativitás, 
(11) analógiák felismerése, 
(12) algoritmikus gondolkodás, algoritmusok követése, 
(13) logikai gondolkodás elemi szinten, 
(14) tapasztalatok kifejezése különféle módokon (megmutatással, rajzzal, adatok rendezésével, 

példák, ellenpéldák gyűjtésével stb.) megfogalmazása saját szókinccsel, egyszerűbb ese-
tekben matematikai szaknyelv, illetve jelrendszer alkalmazásával, 

(15) a munkavégzéshez szükséges általánosabb képességek (pl.: pontosság, rendszeresség, 
megbízhatóság, a részletszámítások és az eredmény ellenőrzése). 

c) A kezdő szakasz feladata az alapvető matematikai ismeretek elsajátítása, a problémamentes to-
vábbhaladás biztosítása a kötelező oktatás keretében. Az alapozás a matematika kiemelt témaköre-
iben az ismeretek koncentrikus és spirális bővülését segíti elő. Ezért kiemelten kezeljük azokat a ta-
nítási tartalmakat, amelyekre a következő iskolaszakasz tananyaga épül: 

(1) a természetes szám fogalmát gazdag tartalommal építjük ki tízezres számkörben, 
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(2) segítjük a biztonságos eligazodást a tízes számrendszerben, 
(3) kidolgozzuk és fejlesztjük a biztonságos szám- és műveletfogalomra épülő számolási kész-

ségeket, 
(4) formáljuk a sík- és térbeli tájékozódási képességét, 
(5) alakzatok megismerésével, formai és mennyiségi tulajdonságok felismerésével, egyszerű 

transzformációkkal alakítjuk a geometriai szemléletet, 
(6) tapasztalati függvények és sorozatok vizsgálatával, ábrázolásával segítjük a problémalátást, 

problémamegoldó képesség fejlődését,  
(7) valószínűségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérletekkel a valószínűségi szemléletet ala-

pozzuk meg, 
(8) konkrét szituációkkal, példákkal alakítjuk a tanulók szemléletét a valóság és a matematikai 

modell kapcsolatáról. 
(9) Alapvető fontosságú, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi fejlesztés történjen, tehát a 

tanulók tempójának megfelelően haladjunk, ne a többre, hanem az alaposabbra helyezzük a 
hangsúlyt. 

 
3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 1-2. évfolyamon heti 1-1 órával emeltük a szabadon ter-
vezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja a szorobán használatának és a hozzá kap-
csolódó gondolkodásmód elsajátítása, mértani ismeretek (mértékegységek) elmélyítése, valamint a gyakor-
lás, gyakorlati alkalmazás biztosítása. Így óraszámaink a következők szerint alakulnak: 

 
Témakör 1. évf. 2. évf. 

Számtan, algebra Előkészítési időszak 21 óra 13 óra 

 Számfogalom kialakítása 51 óra 23 óra 

 Műveletek 74 óra 106 óra 

 Szöveges feladatok 7 óra  

Geometria 
Geometriai alapismeretek 10 óra 5 óra 

Mérés 13 óra 31 óra 

Összefüggések, 
sorozatok 

A tanév során folyamatosan beépítve  
 

Valószínűség, 
Statisztika 

 
4 óra 2 óra 

Összesen:  180 óra 180 óra 

 
1. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Számtan, 
algebra 
153 óra 

 
Számfoga-
lom kialakí-

tása 

Természetes számok 0-20-ig. A 
számfogalom építésének előkészí-
tése: tárgyak, személyek, dolgok 
összehasonlítása, válogatása, ren-
dezése, csoportosítása, halmazok 
képzése közös tulajdonságok alap-
ján. Állítások igazságtartalmának 
eldöntése. Több, kevesebb, ugyan-
annyi szavak értő ismerete, haszná-
lata. Egyszerű matematikai szakkife-
jezések és jelölések bevezetése a 
fogalom megnevezésére. Halmazok 
számossága. Tárgyak hosszúságá-
nak, szélességének, tömegének, edé-
nyek űrtartalmának összehasonlítása 
összemérése. Darabszám, mérő-
szám, sorszám. Tárgyak meg és 
leszámlálása egyesével, kettesével, 
számnevek sorolása növekvő és 
csökkenő sorrendben. A természetes 

Tárgyak, személyek, 
dolgok érzékelhető 
tulajdonságainak felis-
merése, válogatás 
közös és eltérő tulaj-
donságok alapján. 
Számfogalom a 20-as 
számkörben: biztos 
számlálás, mérés. 
Számok írása, olvasá-
sa. A számok kéttagú 
összeg és különbség-
alakjainak felsorolása. 
Páros és páratlan szá-
mok felismerése. 
A számszomszédok 
ismerete. Növekvő 
számsorozatok képzé-
se adott szabály alap-
ján. 

Tárgyak, személyek, 
dolgok tulajdonságai-
nak felsorolása, válo-
gatása adott és válasz-
tott tulajdonságok alap-
ján. 
A húszas szám-körben 
biztos számlálás, mé-
rés segítség nélkül. 
Darabszám, mérő-
szám, biztos ismerete, 
megfelelő használata. 
Számnevek sorolása 
növekvő és csökkenő 
sorrendben. 
Számok kettőnél több 
tagra bontása önállóan. 
Páros és páratlan szá-
mok biztos ismerete. 
A számok összeg- és 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

számok előállítása mennyiségek mé-
rőszámaként, a számok megjelenése 
sorszámként. 
 Szorobán ismerete és használata. 
Számok tulajdonságai: a számok 
jele: összeg- és különbségalakjaik a 
számok bontott alakja, számjegyek 
száma, páros, páratlan számok. 
A számok összeg- és különbségalakja-
inak előállítása kirakással, rajzzal, 
leolvasása kirakásról, rajzról. 
Számok kapcsolatai: nagyság-rend, 
számszomszéd. Viszonyítások, ren-
dezések, számok helyének megke-
resése számegyenesen. 

különbségalakjainak 
előállítása lejegyzése 
esz-közhasználat nél-
kül is. 
A számszomszédok 
biztos ismerete. Nö-
vekvő és csökkenő 
szám-sorozatok folyta-
tása. Egyszerű szabály 
felismerése. 

Műveletek 
értelmezé-
se, műve-
letvégzés 

A hozzáadás /összeadás és elvétel/ 
kivonás értelmezése, tevékenység-
gel, rajzzal és szöveges feladattal.  
Az analógiás gondolkodás megala-
pozása. Az összeadás tagjainak 
felcserélhetősége. Több-tagú össze-
adások. Két halmaz egyesítése: hoz-
zátevéssel konkrét esetekben. Össze-
adás és kivonás kapcsolata. Egy 
halmaz felbontása: elvétellel konkrét 
esetekben.  
Műveletek elvégzése fejben. 
Számok képzése. 
Számok bontása két szám összegére. 
Hiányos műveletek hiányzó számának 
pótlása. 
Képről művelet megfogalmazása, mű-
velet megjelenítése képpel, kirakással. 

Hozzátevés, elvétel 
tevékenységgel, meg-
fogalmazása szóban. 
Valamennyi két-tagú 
összeg és különbség 
ismerete húszas szám-
körben. 
Gyakorlottság az ösz-
szeadás, kivonás, bon-
tás, pótlás alkalmazá-
sában kirakás segítsé-
gével, lejegyzés szá-
mokkal. Egyszerű ösz-
szefüggések megfo-
galmazása szóban és 
írásban, lejegyzése 
relációs jelek alkalma-
zásával. 

Két és többtagú össze-
adás, kivonás értelme-
zése, lejegyzése. 
Hiányos műveletek 
hiányzó számának 
pótlása. 
Képről műveletek meg-
fogalmazása, lejegyzé-
se 

Összefüg-
gések szö-
veges fel-
adatokban 

Összefüggések a számok körében, 
relációk. 
Állítások igazság-tartalmának meg-
ítélése. Több megoldás keresése. 
Szöveges feladat értelmezése. 
Tevékenységről, képről szöveges 
feladat alkotása. Szöveges feladat 
megjelenítése tárgyi tevékenység-
gel, rajzzal. Szövegről szám-feladat 
alkotása. Számfeladatról szöveg 
alkotása. Műveletek értelmezése a 
szöveg alapján. Több, kevesebb, 
ugyanannyi, kisebb, nagyobb, egyenlő. 
Matematikai szöveg alkotása adott 
számfeladatokhoz. 

Egyszerű szöveges 
feladat értelmezése 
tevékenységgel, modell 
választása. Szövegösz-
szefüggés lejegyzése 
számokkal, művelettel. 

Relációk biztos ismere-
te. Alkalmazása nyitott 
mondatokban. 
Igaz, hamis állítások 
igazság-tartalmának 
biztos megítélése. 
Szöveges feladat alko-
tása képről, lejegyzése 
számokkal. Szövegről 
számfeladat alkotása. 
Szám-feladatról szöveg 
alkotása. 

Sorozatok 
 

Az éves 
óraszámba 

beépítve 

A sorozatok fogalmának kialakítása. 
Tárgy-, jel-, és számsorozatok sza-
bályának felismerése. Növekvő és 
csökkenő sorozatok. Tárgysoroza-
tok képzése, mennyiségi tulajdonsá-
gok, választott tulajdonság szerinti 
periodikusság. 
Sorozatok folytatása megadott, válasz-
tott, felismert szabály alapján. 
Számsorozat képzés, növekvő, csök-
kenő sorrendben, leolvasás szám-
egyenesről. 

Egyszerű sorozat kép-
zése kirakással, rajz-
zal. 
Növekvő és csökkenő 
sorozatok felismerése, 
képzése adott szabály 
alapján. 

Növekvő és csökkenő 
sorozatok folytatása 
megadott, választott, 
felismert szabály alap-
ján. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Függvé-
nyek 

 
Éves óra-
számba 
beépítve 

A váltások megfigyelése, felismert 
szabályok követése, periodikus 
ismétlődések, ritmus értelmezése 
mozgással, hanggal, szóval, szám-
mal. 
Egyszerű függvénykapcsolatban levő 
elemek (tárgyak, személyek, szavak, 
számok) összekeresése, párosítása. 
Számok, mennyiségek közötti kap-
csolatok jelölése nyíllal. Számok 
táblázatba rendezése. Grafikonok, 
szabályjátékok (gépjátékok). 
 Egyszerűbb összefüggések, sza-
bályszerűségek. 

Egyszerű függvény-
kapcsolathoz összetar-
tozó elem párok kere-
sése. 

Számok, mennyiségek 
közötti kapcsolatok 
felismerése, jelölése. 
Számok táblázatba 
rendezése. Összefüg-
gések, szabályszerű-
ségek felismerése. 

Geometria 
23 óra 

 
Alapismere-

tek 

Testek építése modell alapján. Sík-
idomok előállítása tevékenységgel. 
Sík és térbeli alakzatok szétváloga-
tása megkülönböztetés alapján. 
Alakzatok néhány megfigyelt tulajdon-
sága. Egyenes és görbe vonal meg-
ismerése. Játékos tapasztalatszer-
zés síktükörrel. 
Tájékozódás, helymeghatározás, 
irányok, irányváltoztatások. Mozgási 
memória fejlesztése nagytesti moz-
gással, mozgássor megismétlése. 
Térbeli tájékozódás fejlesztése. 
Geometriai tulajdonságok felisme-
rése, azonosítás, megkülönbözte-
tés, viszonyítások, összehasonlítá-
sok. 

Térbeli és síkbeli alak-
zatok azonosítása és 
megkülönböztetése 
néhány megfigyelt 
geometriai tulajdonság 
alapján. 
Helymeghatározás a 
tanult kifejezések al-
kalmazásával (pl.: alatt, 
fölött, mellett…). 

Sík és térbeli alakzatok 
tulajdonságainak felso-
rolása. 
Irányok helyes haszná-
lata. 
Geometriai tulajdonsá-
gok felismerése, felso-
rolása. 

Mérés Összehasonlítások, összemérések a 
gyakorlatban (pl.: magasabb, rövi-
debb). Mérési eljárások: kirakás, 
egyensúlyozás. Mérőeszközök. Mé-
rés alkalmilag választott egységek-
kel. Különböző mennyiségek méré-
se azonos mértékegységgel. Azo-
nos mennyiségek mérése különbö-
ző mértékegységekkel. 
Mértékegységek: méter, kilogramm, 
liter. Az idő: hét, nap, óra. 
A becslés és mérés képességének 
fejlesztése gyakorlati tapasztalat-
szerzés alapján. 
Kapcsolatok felismerése mennyiségek, 
mértékegységek és mérőszámok kö-
zött: ugyanakkora egységből a na-
gyobb mennyiségméréséhez több kell, 
a kisebbéhez kevesebb. Ugyanannak 
a mennyiségnek a méréséhez a na-
gyobb egységből kevesebb kell, a 
kisebb egységből több. Mérési tapasz-
talatok megfogalmazása. 

Összehasonlítás, mé-
rés gyakorlati tevé-
kenységgel, az ered-
mény megfogalmazása 
a tanult kifejezésekkel. 
A m, kg, l egységek 
használata szám és 
egyszerű szöveges 
feladatokban. 
A hét, nap, óra időtar-
tamok helyes alkalma-
zása. 

Mérőeszközök helyes 
használata. Mérés, 
különböző mennyisé-
gekkel. Mérési tapasz-
talatok megfogalmazá-
sa, lejegyzése. 
Az óra helyes leolvasá-
sa. 

Valószínű-
ség, statisz-

tika 
4 óra 

Események, ismétlődések játékok 
és kísérletek során. Adatokról meg-
állapítások megfogalmazása: egyen-
lő adatok, legkisebb, legnagyobb 
adat kiválasztása. 
 „Biztos”, „lehetséges de nem biz-

Adatokról megállapítá-
sok megfogalmazása 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tos”, ”lehetetlen” érzékelése találga-
tással, próbálgatással. Adatok gyűj-
tése, ábrázolás oszlopdiagram épí-
tésével (tárgyi tevékenység formá-
jában). Sejtések megfogalmazása, 
tapasztalatok összevetése sejtések-
kel, megállapítások. 
Kerek tízesek létrehozása. Kétjegyű 
számok olvasása és írása növekvő és 
csökkenő sorrendbe rendezése, szá-
mok nagyságrendje,  
számok szomszédai és bontása. 

 
2. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Számtan, 
algebra; 
142 óra 
 
Számfoga-
lom a szá-
zas szám-
körben 

Elemek szétválogatása saját és meg-
adott szempont szerint. A természe-
tes szám fogalma a százas szám-
körben. A szám, mint halmazok tulaj-
donsága. 
Halmazok összehasonlítása: számlá-
lás. Megállapítások: mennyivel több, 
mennyivel kevesebb elemet tartalmaz, 
hányszor annyi. Meg- és leszámolás 
kettesével, hármasával, négyesével, 
ötösével, tízesével. A szám, mint mé-
rőszám.  
Szorobán ismerete és használata. 
Számok írása, olvasása 100-ig. Ró-
mai számok írása, olvasása az I, V, 
X jelek segítségével. Római számok 
története. Számok bontása tízesek 
és egyesek összegére. Algoritmu-
sok megfigyelése és követése a 
tízes számrendszerben. Számok 
nagysága, számszomszédok. Szá-
mok becsült és valóságos helye a 
számegyenesen. Számok közelítő 
helye a többféle beosztású számegye-
nesen. Számok tulajdonságai: pá-
ros, páratlan, 5-tel, 10-zel, 3-mal 
oszthatóság. 
Számok kapcsolatai: számok nagy-
ságának vizsgálata (viszonyítás egy 
számhoz, számszomszédok). 

Halmazok összehason-
lítása, meg- és leszám-
lálás. Viszonyítások: 
nagyobb, több, hány-
szor akkora megfogal-
mazása. Darabszám, 
mérőszám helyes 
használata. Biztos 
számfogalom 100-ig. 
A számok írása, olva-
sása. Az egyes, tízes 
fogalmának ismerete. 
Tájékozottság a tízes 
számrendszerben. 
Számok helye a szám-
egyenesen, nagyság 
szerinti sorrendje. 
A számok néhány tu-
lajdonságának ismere-
te: adott szám jellem-
zése a megismert tu-
lajdonságokkal. A szá-
mok közötti kapcsola-
tok felismerése. 

Halmazok biztos ösz-
szehasonlítása. 
Számlálás kettesével, 
hármasával, négyesé-
vel, ötösével, tízesével 
növekvő és csökkenő 
sorrendben. 
A tanult római számok 
biztos ismerete, írása, 
olvasása. 
Biztos tájékozódás a 
különböző beosztású 
számegyeneseken. 
Egyes, tízes szám-
szomszédok ismerete. 
A számok tanult tulaj-
donságainak ismerete. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Műveletek 
értelmezé-
se, műve-
letvégzés 

Műveletfogalom építése tevékeny-
séggel: kirakások, darabszám, mé-
rőszám megállapítása. Összeadás, 
kivonás értelmezésének kiterjeszté-
se a százas számkörre. Analógiás 
gondolkodás alapozása. Szorzás 
bevezetése az egyenlő tagok össze-
adásával, számlálás kettesével, ötö-
sével, tízesével. Szorzótényezők és 
szorzat fogalma. Szorzótáblák meg-
ismerése százas számkörben. Szor-
zás, osztás, bennfoglalás kirakással, 
jelölés bevezetése (részekre osztás 
15/5, bennfoglalás 15:5). Maradékos 
osztás kirakással, maradék jelölése. 
Bennfoglaló táblák ismerete százas 
számkörben. 
Műveleti tulajdonságok. Összeadás: 
a tagok felcserélhetősége, csopor-
tosíthatósága, összefüggés a tagok 
növelése, csökkenése és az ered-
mény között. Szorzás: a tényezők 
felcserélhetősége. 
Műveletek sorrendje. A tényezők 
felcserélhetőségének értelmezése, 
leolvasása tárgyi tevékenységről. 
Az összeadás, kivonás kapcsolatai: 
pótlás, hiányos kivonás, összeg, 
különbség elvétele, a zárójel hasz-
nálatának bevezetése. Szorzás és 
osztás kapcsolata.  
Összeg és különbség szorzása, 
zárójel használata. Három és többta-
gú összegek kiszámítása. Kéttényezős 
szorzatok kiszámítása a kisegyszer-
egyen kívüli esetekben. 

Alapműveletek (össze-
adás, kivonás, szorzás, 
részekre osztás, benn-
foglalás, maradékos 
osztás) értelmezése 
kirakással. Műveletek 
megoldása szóban. 
A kisegyszeregy biz-
tonságos ismerete. A 
számok közötti kapcso-
latok műveletekkel 
történő megjelenítése. 
Tagok felcserélhetősé-
gének ismerete. Fordí-
tott műveletek alkalma-
zása. 
A műveletek közötti 
kapcsolatok felismeré-
se. A kapcsolatok kife-
jezése szóban. 

Alapműveletek értel-
mezése a különböző 
feladattípusokban. 
Műveletek megoldása 
szóban és írásban. 
Műveleti tulajdonságok 
felismerése, megfo-
galmazása, alkalmazá-
sa. Összefüggések 
felismerése, megfo-
galmazása. 
A műveletek sorrendjé-
nek biztos alkalmazá-
sa. A zárójel helyes 
használata. 
Hiányos számfeladatok 
megoldása. 
Szorzás és osztás kap-
csolatának ismerete. 
Összeg és különbség 
szorzása, zárójel hasz-
nálata. 
Többtagú összeadások 
kiszámítása. Két vagy 
többtényezős szorzatok 
kiszámítása. Szorzás 
tíznél nagyobb szá-
mokkal. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Összefüg-
gések, kap-
csolatok 
 
Éves óra-
számba 
beépítve 

Megfigyelt mennyiségek, alakzatok 
jellemzése állításokkal. Nyitott mondat 
kiegészítése, igazsághalmazának 
keresése kis véges alaphalmazon, 
egyszerűbb esetekben megoldása. 
Nyitott mondatok két vagy több válto-
zóval. 
Összefüggések, kapcsolatok megálla-
pítása rajzról, lejegyzés számokkal. 
Alaphalmaz, részhalmaz, kiegészítő 
halmaz szerepe a nyitott mondat meg-
oldásában. Nyitott mondatokat igazzá, 
hamissá tevő elemek keresése próbál-
gatással. Nyitott mondat felírása ábra 
alapján. 
Egyenes és fordított szövegezésű 
egyszerű és összetett szöveges fel-
adatok megoldása. Mondott illetve 
olvasott szöveg értelmezése, elját-
szása, megjelenítése rajz segítségé-
vel, adatok, összefüggések kieme-
lése, leírása számokkal. Állítások, 
kérdések megfogalmazása képről, 
helyzetről, történésről szóban és 
írásban. Nyitott mondatról, műveletről 
szöveg készítése. Becslés, megoldás, 
válaszadás szóban és írásban. A 
megoldás lépéseinek visszaidézése. 

Állítások megfogalma-
zása tevékenységről, 
rajzról. Állítások igaz-
ságának megítélése. 
Nyitott mondat kiegé-
szítése, igazzá tevése. 
Nyitott mondat készíté-
se ábráról. 
Szöveges feladatok 
értelmezése, megoldá-
sa:  
- lejegyzés (ábrázolás) 
- műveletek kijelölése 
- számolás 
- ellenőrzés 
- válasz megfogalma-
zása. 

Állítások igazságának 
helyes megítélése. 
Igaz, hamis állítások 
létrehozása. 
Két vagy több változós 
nyitott mondatok meg-
oldása. 
Összefüggések, kap-
csolatok megállapítása, 
lejegyzése számokkal. 
Nyitott mondat alkotása 
képről, rajzról. 
Egyenes és fordított 
szövegezésű egyszerű 
és összetett szöveges 
feladatok megoldása. 
Többféle megoldás 
keresése. 
Képről szöveges fel-
adat megfogalmazása. 
Nyitott mondatról, mű-
veletről szöveg készí-
tése. A szöveges fel-
adat megoldás lépése-
inek ismerete, helyes 
alkalmazása, vissza-
idézése. 

Sorozatok, 
függvények 
 
Éves óra-
számba 
beépítve 

Tárgy-, rajz-, jel- és számsorozatok 
kiegészítése, folytatása adott vagy 
felismert összefüggés szerint. Soroza-
tok készítése önállóan választott 
szempont alapján. Egyenletesen nö-
vekvő vagy csökkenő sorozatok. 
Szabályok felismertetése, követése. 
A kapcsolatok szavakkal való kifejezé-
se. A kapcsolatok kifejezése különb-
ségsorozattal. Sorozat elemeinek meg-
figyelése, megállapítások (növekedés, 
csökkenés, periodikusság). Sorozat 
szabályának megfogalmazása szóban. 
Egyszerű tapasztalati függvények. 
Összefüggések keresése az adatok 
között. Számpárok, számhármasok 
közötti kapcsolatok megállapítása. 
„Gépjátékok” összetartozó elempárok 
táblázatba rendezése, összefüggések 
lejegyzése. Függvénytáblázat kiegé-
szítése, készítése, leolvasása. 

Adott szabályú sorozat 
folytatása. Sorozatok 
képzése.  

Sorozatok készítése 
önállóan választott 
szempont alapján. 
Szabályok felismerése. 
Változó különbségű 
sorozatok folytatása, 
csökkenő és növekvő 
irányba is.  
Összetartozó elempá-
rok táblázatba rende-
zése, összefüggések 
lejegyzése. Függvény-
táblázat leolvasása, 
kiegészítése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Geometria 
36 óra 
 
Síkidomok, 
testek, 
transzfor-
mációk 

Testek válogatása, osztályozása 
megadott szempont szerint. 
Építések kockákból, színes rudak-
ból, geometriai tulajdonságok érzé-
kelése az alkotások során. Tulaj-
donságokat bemutató animációk 
lejátszása, megtekintése és értel-
mezése. Testek másolása modellről. 
Építések testekből. Építés különféle 
helyzetben, tükörkép építése. 
Síkidomok másolása, előállítása 
egy-két feltétel szerint: kirakás, be-
fedés, másolás átlátszó papírral. 
Vonalzó, sablon használata. 
Tapasztalatgyűjtés egyszerű alakza-
tokról, a megfigyelések megfogalma-
zása az egybevágóság fogalmának 
alapozására. Sokszögek néhány tulaj-
donsága. Téglalap, négyzet, kocka, 
téglatest előállítása.  
Kerület mérése tevékenységgel.  
Egyszerű tükrözés megfigyelése, tü-
körkép előállítása adott tengelyre. 
Tükrös alakzatokhoz kapcsolódó 
képek megtekintése, jellemzése. 

Testek létrehozása 
másolással megadott 
egyszerű feltétel sze-
rint. Élek, csúcsok, 
lapok felismerése, 
számbavétele a kocka 
és a téglatest eseté-
ben. 
Síkidomok létrehozása 
másolással, megadott 
egyszerű feltétel sze-
rint. Csoportosítás, 
válogatás tulajdonsá-
gok szerint. 

Testek tulajdonságai-
nak felismerése, meg-
nevezése. 

Mérhető 
tulajdonsá-
gok, mérés 

A becslés és mérés képességének 
fejlesztése gyakorlati tapasztalat-
szerzés alapján. Mérőszám és mér-
tékegység. 
Hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő 
összehasonlító mérése. Mérés al-
kalmilag választott és szabványegy-
ségekkel (m, dm, cm, kg, dkg, l, dl, 
óra, perc, nap, hét, hónap, év). Gya-
korlati mérések az egység többszörö-
seivel. 

Gyakorlati mérések a 
tanult egységekkel. A 
tanult szabvány mér-
tékegységek ismerete, 
használata. 

Biztonságos mérés a 
tanult mérőeszközök-
kel, mértékegységek-
kel. 

A valószí-
nűségi 
szemlélet 
alapozása 
2 óra 

Adatok gyűjtése (megfigyelt történé-
sekről, mért vagy számlált adatok, 
árjegyzék készítése). Adatok ábrázo-
lása táblázat, grafikon, oszlopdiag-
ram segítségével. A „biztos, nem 
biztos, valószínű, lehetséges” fo-
galmak alapozása tevékenységgel. 
Játékok, próbálgatások a fogalmak 
tisztázására. Példák gyűjtése a vélet-
len, lehetséges előfordulására. Ada-
tokról megállapítások leolvasása. Az 
elképzelés és a valóság összevetése a 
gyakorlatban. 
 
Kerek százasok létrehozása. Három-
jegyű számok olvasása és írása nö-
vekvő és csökkenő sorrendbe rende-
zése, számok nagyságrendje, számok 
szomszédai és bontása. 

Adatokról megállapítá-
sok megfogalmazása 
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4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

a) Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás. 
b) Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása. 
c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése. 
d) Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata. 
e) Néhány elem sorba rendezése próbálgatással. 

Számtan, algebra 
a) Számok írása, olvasása (100-as számkör). Helyi érték ismerete. 
b) Római számok írása, olvasása (I, V, X). 
c) Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok értése. Természetes számok nagyság szerinti 

összehasonlítása. 
d) Számok képzése, bontása helyi érték szerint. 
e) Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata. 
f) Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban. 
g) Szorzótábla ismerete a százas számkörben. 
h) A műveletek sorrendjének ismerete. 
i) Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal. 
j) Páros és páratlan számok megkülönböztetése. 
k) Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
a) Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása. 
b) Számpárok közötti kapcsolatok felismerése. 

Geometria 
a) Vonalak (egyenes, görbe) ismerete. 
b) A test és a síkidom megkülönböztetése. 
c) Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint. 
d) Tájékozódási képesség, irányok ismerete. 
e) A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, 

dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Meny-
nyiségek közötti összefüggések felismerése. Mérőeszközök használata. 

Valószínűség, statisztika 
a) Adatokról megállapítások megfogalmazása. 

 
3. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Számtan, 
algebra; 
számfoga-
lom 1000-
res szám-
körben 

Számok helye, közelítő helye a szám-
egyenesen, nagysága, 
számszomszédai. 
Számok tulajdonságai: oszthatóság 2-
vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel,… 
Számok képzése, számjegyek helyi és 
alaki értéke. 
Római számok leolvasása, írása I, V, 
X, D, C jelekkel. 
Számok kapcsolatai: osztója, többszö-
röse. 
Számok összeg-, különbség-, szorzat-, 
hányados és összetett alakjai. 

Halmazok tulajdonsá-
gainak felismerése, 
részhalmaz jellemzése. 
Biztos számfogalom 
1000-es számkörben. 
Számok írása, olvasá-
sa 1000-ig. Számok 
nagyságrendjének és 
helyiértékének biztos 
ismerete. Számok kép-
zése, helyiérték szerinti 
bontása. 

Biztonságos tájékozó-
dás a különböző be-
osztású számegyene-
seken.  
Számok tulajdonságai-
nak ismerete.  
Számok helyi és alaki 
értékének biztos isme-
rete.  
A tanult római számok 
biztos ismerete, írása.  
Számok összeg-, kü-
lönbség-, szorzat-, 
hányados és összetett 
alakjainak ismerete és 
alkalmazása. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 52 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Műveletek 
értelmezé-
se, műve-
letvégzés 

Műveletek értelmezése tevékenység-
gel, rajzzal, elvontabb ábrákkal. 
Összeg, különbség, szorzat, hányados 
becslése, a „közelítő érték” fogalmá-
nak bevezetése, számok körében. 
Műveleti tulajdonságok: tagok, ténye-
zők felcserélhetősége, csoportosítha-
tósága, összeg, különbség, szorzat, 
hányados változásai. 
Műveleti sorrend. 
Műveletek közötti kapcsolatok: össze-
adás és kivonás, szorzás és osztás, 
összeg, különbség szorzása. 
Számolási eljárások szóban: össze-
adás, kivonás, szorzás, osztás tízzel, 
százzal. Összeadás és kivonás írásbe-
li művelettel, írásbeli szorzás egyje-
gyűvel. 

Műveletek leolvasása 
ábráról, megjelenítése 
tevékenységgel. 
Az alapműveletek eljá-
rásainak alkalmazása 
szóban és írásban. 

Összeg, különbség, 
szorzat, hányados kö-
zelítő értékének megál-
lapítása, becslése. 
Műveleti tulajdonságok 
biztos alkalmazása. 
Műveleti sorrend he-
lyes megállapítása, 
alkalmazása.  
Írásbeli műveletek he-
lyes és nagy bizton-
sággal történő alkal-
mazása. 

Összefüg-
gések, kap-
csolatok 

Összefüggések felismerése, kapcsola-
tok leolvasása ábráról, rendezések, 
becslések. 
Állítások igazságának eldöntése. Nyi-
tott mondat igazsághalmazának meg-
keresése próbálgatással, véges alap-
halmazokon. Nyitott mondatok lejegy-
zése, megoldása. 
Szöveges feladatok értelmezése, 
megoldása modell segítségével. Szö-
veges feladatról nyitott mondat készí-
tése, többféle megoldási mód keresé-
se. Matematikai modell (sorozatok, 
táblázatok, rajzok, nyíldiagramok, gra-
fikonok) használata a szöveges felada-
tok megoldásához. 
Adott szabályú sorozat folytatása, 
sorozat szabályának felismerése, meg-
fogalmazás szavakkal. Összefüggések 
felismerése a sorozat elemei között. 
Tapasztalati adatok táblázatba való 
lejegyzése. Adatok táblázatba rende-
zése. Grafikonok. Hozzárendelések, 
leképezések, megkezdett párosítások 
folytatása. 

Egyszerű nyitott mon-
dat kiegészítése igaz-
zá, hamissá. Nyitott 
mondat igazsághalma-
zának megkeresése kis 
véges alaphalmazon 
behelyettesítéssel. 
Szöveges feladatok 
értelmezése, adatainak 
lejegyzése, megoldási 
terv készítése. Szöve-
ges feladat megoldása 
közvetlenül az értelme-
zésre szolgáló tevé-
kenységgel, ábrákkal 
és matematikai model-
lel. A számítások he-
lyességének ellenőrzé-
se és az eredmény 
értelmezése. 
Egyszerű sorozatok 
szabályának megállapí-
tása. Egyszerű sorozat 
folytatása. Kapcsolatok 
keresése táblázatok 
adatai között. 

Állítások igazságának 
eldöntése. Nyitott mon-
dat lejegyzése, megol-
dása. 
Szöveges feladat meg-
oldása, tervkészítéssel. 
Szöveges feladatról 
nyitott mondat készíté-
se, többféle megoldási 
mód keresése. Mate-
matikai modellek he-
lyes használata a szö-
veges feladatok meg-
oldásához. 
Sorozat szabályának 
megállapítása, helyes 
folytatása. 
Adatok táblázatba való 
lejegyzése. Grafikonok 
adatainak helyes leol-
vasása. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Geometria: 
síkidomok, 
testek, 
transzfor-
mációk 

Testek építése szabadon és adott 
feltételek szerint. Testek másolása 
modellről. Testek szétválogatása egy 
és két tulajdonság szerint.  
Síkidomok előállítása szabadon, má-
solással és egy- két feltétel megköté-
sével. Kirakás, papírhajtogatás, nyírás, 
vonalzó és körző használata. Tenge-
lyesen tükrös alakzatok előállítása 
tevékenységgel: kirakás, nyírás, hajto-
gatás, szöges táblán körülkerítés. Tá-
jékozódás vonalon, síkban, térben. 
A téglalap és négyzet tulajdonságai: 
oldalak, csúcsok, száma mérete, ösz-
szehasonlítás. Transzformációk, na-
gyítás, kicsinyítés, tükrözések, eltolás. 

Testek építése modell-
ről.  
Síkidomok előállítása 
tevékenységgel. 
Téglalap, négyzet ta-
nult tulajdonságainak 
felsorolása modell se-
gítségével. 

Testek tulajdonságai-
nak ismerete.  
Téglalap, négyzet tu-
lajdonságainak biztos 
ismerete. 

Mérhető 
tulajdonsá-
gok, mérés 

Mérések alkalmi egységekkel a már 
megismert mennyiségek körében. 
Kerületmérés körülkerítéssel, terület-
mérés lefedéssel. Szög és térfogat 
mérése alkalmi egységekkel, gyakor-
latban. Mérés szabvány egységekkel: 
m, dm, cm, mm, l, dl, cl, ml, g, dkg, kg, 
km, hl, t. Az idő mérése: óra, perc, 
másodperc. Egység, mennyiség és 
mérőszám kapcsolata. Mérés az egy-
ségek többszöröseivel.  
Át- és beváltások konkrétan végrehaj-
tott mérések esetében. A mértékegy-
ségek használata és átváltása szöve-
ges és számfeladatokban. Érzékszervi 
megfigyelés alapján összehasonlítások 
végzése a valóság tárgyairól, alakza-
tokról, dolgokról. Kapcsolatok keresé-
se különböző mennyiségek között. 

Mérés alkalmi és szab-
vány egységekkel. A 
gyakorlatban végrehaj-
tott mérések alapján a 
mértékegység és mé-
rőszám kapcsolatának 
megállapítása.  
Át- és beváltások a 
tanult mértékegysé-
gekkel gyakorlati méré-
sekhez kapcsolódva. A 
tanult szabvány mér-
tékegységek gyakorlati 
alkalmazása. 

A tanult mértékegysé-
gek biztos ismerete. 
Egység, mennyiség és 
mérőszám kapcsolatá-
nak ismerete, alkalma-
zása. Mérés az egysé-
gek többszöröseivel.  
A mértékegységek 
használata és átváltása 
szöveges és számfel-
adatokban. 

Valószínű-
ség, statisz-
tika 

Adatok megfigyelése, gyűjtése, rögzí-
tése. Adatok rendezése, ábrázolása, 
elemzése. A „lehetséges”és „lehetet-
len” tapasztalati úton való értelmezése. 
A „biztos” és „véletlen” megkülönbözte-
tése. Próbálgatások, sejtések, indoklá-
sok, tippelések, tárgyi tevékenységek 
kíséretében.  

A „biztos” és „véletlen” 
megkülönböztetése 
konkrét tapasztalat-
szerzés útján. 

Adatok gyűjtése, rögzí-
tése, ábrázolása, 
elemzése. 
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4. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Számtan, 
algebra; 
számfoga-
lom 10 000-
res szám-
körben 

Számok írása, olvasása 10 000-ig. 
Római számírás. Számok bontása, 
képzése a számjegyek alaki-, helyi-, 
valódi értékének értelmezése. 
A számok nagysága, közelítő számok, 
kerekített értékek a halmazok, mennyi-
ségek közvetítésével, számegyenes 
használatával, a számrendszeres alak 
tudatos értelmezésével.  
A számok tulajdonságai, kapcsolatai, 
szomszédai, összeg-, különbség-, 
szorzat-, hányados és összetett alak-
jai. Törtszámok előállítása tárgyi tevé-
kenységgel, értelmezése különféle 
mennyiségek mérőszámaként. A nega-
tív szám fogalmának tapasztalati úton 
való előkészítése. 

Biztos számfogalom 
tízezres számkörben. 
Számok helyiérték 
szerinti írása, olvasása. 
Számok képzése, bon-
tása. 
Számok nagyságának 
és a számjegyek külön-
féle értékének biztos 
ismerete. 
A tízes, százas, ezres 
számszomszédok 
meghatározása. 

Római számok biztos 
olvasása, írása. 
A számok alaki-, helyi-, 
valódi értékének isme-
rete. 
A kerekítés szabályai-
nak ismerete, helyes 
alkalmazása. 
Törtszámok előállítása, 
értelmezése különféle 
mennyiségek mérő-
számaként. 
Negatív számok leol-
vasása számegyenes-
ről, hőmérőről. 

Műveletek 
értelmezé-
se, műve-
letvégzés 

A műveletek értelmezése tevékeny-
séggel, ábrával és szöveggel. Becslés, 
közelítő érték megkeresése.  
Műveleti tulajdonságok kiterjesztése a 
tízezres számkörre. A műveletek kö-
zötti kapcsolat tudatosítása. Össze-
adás, kivonás, szorzás, osztás fejben 
kerek számok esetében. Szorzás, 
osztás, tízzel, százzal, ezerrel. Írásbeli 
összeadás, kivonás négyjegyű szá-
mokkal. Írásbeli szorzás kétjegyűvel, 
osztás egyjegyűvel. A zárójel haszná-
lata, műveleti sorrend. 

Szóbeli és írásbeli mű-
veletek értelmezése és 
megoldása. A becslés, 
ellenőrzés eszközként 
való alkalmazása.  
 
A helyes műveleti sor-
rend ismerete és al-
kalmazása a négy 
alapművelet körében. 

Szóbeli és írásbeli mű-
veletek nagy bizton-
sággal való megoldása. 
Írásbeli műveletek: 
összeadás, kivonás 
négyjegyű számokkal, 
szorzás, osztás kétje-
gyű számmal.  
Műveleti sorrend he-
lyes alkalmazása. 

Összefüg-
gések, kap-
csolatok 

A nyitott mondatok igazsághalmazá-
nak megkeresése véges alaphalma-
zon, egyszerű esetekben következte-
téssel. A tervszerű próbálgatás (közelí-
tő módszer) alkalmazása a megoldás 
keresésére. Állítások tagadása, nyitott 
mondat kiegészítése. A jelek értelme-
zése, használata. 
Szöveges feladatok értelmezése, az 
adatok ábrázolása, modell készítése. 
Többféle megoldási mód keresése. 
Alaphalmaz, részhalmaz és kiegészítő 
halmaz kapcsolatának értelmezése. 
Szöveges feladatok tevékenységhez, 
rajzhoz kapcsolódva. Szöveges felada-
tok megoldása: Értelmezés, adatok 
kigyűjtése, rendszerezése, modellké-
szítés (keresés, választás) összefüg-
gések elemzése, a probléma megol-
dása, válasz megfogalmazása, az 
eredmény összevetése a valósággal. 

Szöveges feladathoz 
tartozó számfeladat 
alkotása, és ezzel a 
szöveges feladat meg-
oldása. Adott halmaz 
elemeinek szétváloga-
tása adott szempont 
szerint. Nyitott mondat 
igazsághalmazának 
megkeresése véges 
alaphalmazon. 
Egyszerű és összetett 
szöveges feladatok 
megoldása. Megoldási 
algoritmusok alkalma-
zása. 

Nyitott mondatok igaz-
sághalmazának meg-
keresése. Állítások 
tagadása. 
Egyszerű, összetett, 
egyenes és fordított 
szövegezésű feladatok 
megoldása. Algoritmu-
sok alkalmazása. 
Többféle megoldás 
keresése. 
Alaphalmaz, részhal-
maz, kiegészítő halmaz 
kapcsolatának értelme-
zése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Sorozatok, 
függvények 

Megkezdett sorozatok folytatása adott 
szabály szerint. Összefüggések kere-
sése az egyszerű sorozatok elemei 
között. Különbség- és hányados soro-
zat képzése. Számtani sorozatok 10., 
20., 100. elemének megállapítása. 
Sorozatok képzési szabályának kere-
sése, kifejezése szavakkal. Többféle 
folytatás lehetősége. Adatok sorozatba 
rendezése, a folytatásra vonatkozó 
sejtések megfogalmazása. Hozzáren-
delések, leképezések. Szám-
számfüggvények sokféle formában. 
Grafikonok építése, olvasása. 

Sorozat szabályának 
felismerése, sorozat 
folytatása. A szabály 
megfogalmazása egy-
szerű formában. Ösz-
szetartozó elemek táb-
lázatba rendezése. 
Összefüggés felisme-
rése a táblázat elemei 
között. 

Különbség- és hánya-
dos sorozat képzése, 
folytatása. Számtani 
sorozat elemeinek 
meghatározása. Soro-
zatok többféle folytatá-
sa lehetőség szerint. 
Grafikonok építése, 
olvasása. 

Geometria: 
síkidomok, 
testek, 
transzfor-
mációk 

Testek másolása modellről. Testek 
építése adott feltételek szerint testek-
ből, lapokból. Testháló kiterítése, ter-
vezése, összeállítása: téglatest, kocka. 
Síkidomok előállítása adott feltételek-
kel. Párhuzamos és merőleges vona-
lak kifeszítése szöges táblán. Az egy-
bevágóság fogalmának formálása 
tapasztalatszerzés útján, síkidomok 
másolása, eltolás, tengelyes tükrözés, 
elforgatás. Térbeli és síkbeli tükörké-
pek előállítása, tükrözés párhuzamos 
és nem párhuzamos tengelyekre. Na-
gyítás leszámolással is. A hasonlóság 
fogalmának tapasztalati előkészítése. 

Adott feltételeknek 
megfelelő geometriai 
alakzatok építése sík-
ban, térben. Geometriai 
tulajdonságok felisme-
rése, alakzatok kivá-
lasztása a felismert 
tulajdonság alapján. 
Transzformációk létre-
hozása eltolás és tük-
rözések segítségével. 

Téglatest, kocka test-
hálójának kiterítése, 
tervezése, összeállítá-
sa. Testek és síkido-
mok előállítása adott 
feltételek szerint. A 
párhuzamos és merő-
leges ismerete, rajzolá-
sa, előállítása. Térbeli 
és síkbeli tükörképek 
előállítása, tükrözés. 

Mérhető 
tulajdonsá-
gok, mérés 

A hosszúság, űrtartalom, tömeg és idő 
mérése alkalmi és szabvány egysé-
gekkel. A mennyiségek szabvány mér-
tékegységeinek használata szám- és 
szöveges feladatokban. Váltások kü-
lönféle mértékrendszerekben.  
A terület mérése lefedéssel, a terület 
kiszámítása a területegységek össze-
számolásával, térfogatmérés kirakás-
sal, építéssel. Téglalap területének 
mérése, számolás a kirakást felidéző 
módon. Szögmérés derékszöggel, 
felével, negyedével. 

Mérés szabvány egy-
ségekkel. Át- és bevál-
tások a tanult mérték-
egységekkel gyakorlati 
mérésekhez kapcsolva, 
illetve ilyenek felidézé-
se nyomán. 
Számítások a kerület 
és terület megállapítá-
sa. 

Váltások különféle mér-
tékrendszerekben.  
Kerület és terület ki-
számítása. 

Valószínű-
ség, statisz-
tika 

Adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolá-
sa grafikonon. Táblázatok, grafikonok 
készítése, leolvasása, értelmezése. 
Néhány szám számtani közepének 
értelmezése, az „átlag” fogalmának 
bevezetése, használata adatok együt-
tesének jellemzésére. Valószínűségi 
játékok, kísérletek, megfigyelések. A 
véletlen események gyakoriságának 
megállapítása kísérletek végzésével, 
ábrázolása oszlopdiagramon. Sejtés 
megfogalmazása adott számú kísér-
letben. A kísérleti eredmények össze-
vetése a sejtéssel, az eltérés megálla-
pítása és magyarázata. 

Adatgyűjtés táblázatok 
leolvasásával. Példák 
megfogalmazása a 
biztos, a lehetséges és 
a lehetetlen fogalmá-
nak használatával.  

Adatok gyűjtése, leol-
vasása, ábrázolása 
grafikonon. Táblázatok, 
grafikonok készítése, 
leolvasása, értelmezé-
se. Az átlag használata 
adatok együttesének 
jellemzésére. 
Valószínűségi játékok, 
kísérletek, megfigyelé-
sek végzése, ábrázolá-
sa oszlopdiagramon.  
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B) Felső tagozat 

 
1) Általános nevelési célok valamennyi évfolyamon 

a) A megfigyelőképesség fejlesztése: Élmények aktív megfigyelésének, befogadásának, tudati fel-
dolgozásának képessége (érzékelés, észlelés, gondolkodás). Spontán érdeklődés, kíváncsiság, fi-
gyelemkoncentráció, tudatos figyelem. 

b) Kommunikációs képességek fejlesztése: Az anyanyelv és a szaknyelv helyes használata. A gon-
dolatok tartalmilag és nyelvileg szabatos kifejtésének képessége és szokása. Bővülő passzív és 
aktív szókincs, a szakszavak és a matematikai jelrendszer felismerése, majd tudatos használata. 
Szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének képessége. Hajlandóság, igény és törekvés saját 
észrevételek, gondolatok nyelvileg helyes kifejtésére, illetve a matematika jelrendszerével történő 
megfogalmazására. A mások közléseinek figyelmes meghallgatása, a szövegek figyelmes olvasása. 

c) Az önálló ismeretszerzésre nevelés: A tanulási tevékenységben felismert vagy szóban, írásban 
közölt új ismeretek, fogalmak, összefüggések megértése, általánosítása, rendszerré szervezése, 
új kapcsolatok keresése. A logikus gondolkodás képessége. A tanultak megőrzése, beépítése a 
meglévő ismeretrendszerbe. Emlékezőképesség. A helyes tanulási szokások kiépülése. Hajlandó-
ság és törekvés az ismeretszerzésre, mások gondolatmenetének követésére, értékelésére, az ösz-
szefüggések megértésére, a megértett ismeretek tudatos megtanulására. Igény a hiányos vagy meg 
nem értett ismeretek kiegészítésére. Az értelem nélküli bevésés elutasítása. Kötelességtudat. 

d) A tanultak alkalmazására nevelés: A tanultak spontán vagy tudatos reprodukálása, konkretizálá-
sa, átszervezése a feladatnak megfelelően. Fegyelmezett, konvergens algoritmikus gondolkodás, 
kidolgozási képesség. A fokozatosan hosszabbodó és egyre intenzívebbé váló szellemi erőkifejtés 
képessége. Figyelemkoncentráció és figyelemmegosztás. Törekvés a tanultak begyakorlására, 
alkalmazhatóvá tételére. Munkafegyelem, a munkával járó nehézségek vállalása, monotonitástű-
rés. Önellenőrzés. A munkasikerek átélése. 

e) Problémamegoldásra nevelés: A tanultak alkotó alkalmazásának képessége új ismeretek feltárá-
sában. Gondolkodási műveletek (például összehasonlítás, analízis, szintézis, elvonatkoztatás, ál-
talánosítás, analógia). Divergens gondolkodási képességek (problémaérzékenység, képzelet, öt-
letgazdagság, rugalmasság, eredetiség). Érdeklődés a megszokottól eltérő feladatok iránt. Önbiza-
lom. Ambíció. A szellemi erőpróba igénye. Hajlandóság a szokatlan feladathelyzetek és az esetle-
ges sikertelenség vállalására. Törekvés a feladatok sokoldalú megközelítésére, a korábbi elképzelé-
sek megváltoztatására, újszerű megoldások keresésére. Akaraterő. Sikerélmény. 

f) A gyakorlati alkalmazásra nevelés: Tapasztalatok és ismeretek a matematikai fogalmaknak, mód-
szereknek, eljárásoknak és gondolkodásformáknak a gyakorlatban, illetve más tantárgyakban (tu-
dományokban) történő alkalmazhatóságáról. Törekvés a matematika eszközszerű alkalmazására. 
Annak a meggyőződésnek a kialakulása, hogy a matematikai ismeretek és a matematikatanulás so-
rán kialakult képességek a mindennapi életben is hasznosak és széles körben alkalmazhatók. 

g) Esztétikai nevelés: A matematikai tartalom, egy-egy feladat, gondolatmenet esztétikájának meglá-
tása (egzaktság, teljesség, eredetiség, játékosság stb.). A gondolatok esztétikus  szóbeli kifeje-
zése. Az írásbeli munka és a szerkesztések esztétikus elvégzése. Helyes viselkedési formák isme-
rete és szokása. Az egzakt, teljes és célratörő gondolatmenet igényének kialakulása. A pontatlan és 
a „pongyola” fogalmazás, a helytelen beszédforma és intonáció stb. kerülése. Hajlandóság és törek-
vés az igényes, áttekinthető füzetvezetésre, a helyes viselkedésre. 

h) Közösségi együttműködésre nevelés: A közösség normáinak ismerete, a normák alkalmazásának 
a szokása. Értelmi együttműködés képessége; mások gondolatmenetének megértése, értékelése, 
alkalmazása. A közösség normáinak elfogadása. Alkalmazkodóképesség, a beilleszkedés igénye. 
Közösségi szellem, segítőkészség. A közösségben folyó munka pozitív értékelése. 

i) Reális énkép kialakítása: A tanuló saját adottságainak, hajlamainak, képességeinek és hibá i-
nak ismerete, helyes értékelése. A céltudatosság megjelenése. Tudatos önfejlesztés. Sikerélmé-
nyek, önbizalom, ambíció. Pozitív énkép. A hiányosságok pótlására, jobb eredményekre törekvés. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Gondolkodási módszerek: A megfigyelőképesség, a problémaérzékenység, a rugalmas, ugyanak-
kor fegyelmezett gondolkodás fejlesztése. Azoknak a képességeknek a fokozatos alakítása, ame-
lyek lehetővé teszik a problémák önálló meglátását és megoldását, az elvonatkoztatást és általáno-
sítást, mások magyarázatának megértését, szövegek önálló értelmezését, új ismeretek elsajátítását, 
a felismert összefüggések képi, szóbeli, írásbeli kifejezését. Tervezés, ellenőrzés igényének kialakí-
tása. A nyelv logikai elemeinek helyes használata, a logikus gondolkodás alakítása. A gondolkodási 
módszerek egyre tudatosabb alkotó alkalmazása. A matematika további tanulásához, illetve más 
tantárgyakban és a mindennapi életben való eszközszerű alkalmazásához szükséges gondolkodási 
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képességek és beállítódás kialakítása. A középiskolába készülő tanulók a 8. évfolyam végére válja-
nak képessé az induktív és a deduktív ismeretszerzésre egyaránt. A konkrét példákban megfigyelte-
ket legyenek képesek általánosítani, a megismert fogalmakat tudják definiálni, az összefüggéseket 
tételként megfogalmazni, ismerjék a különbséget a sejtés és a bizonyítás között. Ugyanakkor az el-
vont összefüggéseket, szabályokat legyenek képesek értelmezni, bizonyítani, konkrét példákban al-
kotó módon alkalmazni. 

b) Számtan, algebra: A szám- és műveletfogalom elmélyítése, bővítése, magasabb absztrakciós szint-
re emelése. A számolási rutin biztossá tétele. A logikus, fegyelmezett, algoritmikus gondolkodás, az 
önellenőrzés igényének és képességének alakítása, következetesség. A szöveges feladatok megol-
dása során a szövegértelmező képesség fejlesztése, a valóság és a matematika elemi kapcsolatai-
nak felismertetése. A racionális számkör fokozatos kiépítése, a racionális számokkal végzett műve-
letek biztos ismerete. A 8. évfolyam végére gyakorlottság a négy alapművelet elvégzésében a teljes 
racionális számkörben, tetszőleges alakban adott számokkal. Az ezzel kapcsolatos ismeretek és el-
járások olyan szintre emelése, amely lehetővé teszi ezek eszközszerű alkalmazását a matematika 
egyéb témaköreiben, más tantárgyak tanulása során, és a mindennapi életben. Az általános össze-
függések kutatásának, szabatos megfogalmazásának és bizonyításának igénye. A zsebszámológép 
rutinszerű használatának elsajátítása. 

c) Összefüggések, függvények, sorozatok: A matematikában központi szerepet játszó relációk fo-
galmának és tulajdonságaiknak a tudatosítása a matematika különböző témaköreihez kapcsolódó-
an. A megfigyelő-, összehasonlító képesség, a rugalmas, ötletgazdag, problémameglátó és problé-
mamegoldó gondolkodás fejlesztése. A számolási rutin alakítása. Késztetés a többféle megoldás 
(matematikai modell) keresésére és az önellenőrzésre. A matematika gyakorlati alkalmazhatóságá-
nak felismertetése a tapasztalati függvények vizsgálata során. A függvénnyel kapcsolatos fogalom-
rendszer előkészítése a tudatosítás és az elnevezések fokozatos bevezetésével. Az egyenes és a 
fordított arányosság alapos kimunkálása úgy, hogy a tanulók ezeket az ismereteket a matematika 
egyéb témaköreiben is legyenek képesek alkalmazni, illetve megfeleljenek a 7. és 8. osztályos föld-
rajz-, fizika-, kémiatanítás stb. igényeinek. Az induktív és a deduktív fogalomalkotás képességének 
alakítása a fogalmak közti kapcsolatok tudatosításával, az általános összefüggések felismertetésé-
vel, megfogalmazásával és alkalmazásával. A problémaérzékenység, ötletgazdagság fejlesztése kü-
lönböző megoldások keresésével. 

d) Geometria, mérés: A megfigyelőképesség, a fogalomalkotó és problémamegoldó képi gondolkodás 
és a térszemlélet fejlesztése, fokozatosan magasabb szintre emelése a korábban megismert fogal-
mak, összefüggések tudatosításával, általánosításával, elvontabb szintre emelésével. A halmaz- és 
függvényszemlélet alkalmazása geometriai problémák megoldásában. A mérésekhez kapcsolódóan 
a szám- és a műveletfogalom további mélyítése, a számolási biztonság növelése. A matematika 
gyakorlati alkalmazhatóságának felismertetése. Megfelelő jártasság kialakítása a körző és a vonal-
zó, illetve a mérőeszközök használatában; a kézügyesség fejlesztése, a pontos, esztétikus munka-
végzésre törekvés. Gyakorlottság a mennyiségek becslésében és mérésében, a mértékegységek 
átváltásában, az alapvető szerkesztési eljárások alkalmazásában. A 7. és a 8. osztályos matemati-
ka, illetve más tantárgyak sikeres tanulásához és a tanuló mindennapi életéhez szükséges geomet-
riai látásmód, térszemlélet, ismeretrendszer és képességek megalapozása, alakítása. A tehetséges, 
illetve a gimnáziumba készülő tanulók esetében annak a megláttatása, hogy a matematikában a fo-
galmakat definiáljuk, a felismert összefüggéseket logikai következtetések útján bizonyítjuk. 

e) Valószínűség, statisztika: A megfigyelő-, elemzőképesség és a matematikai szemlélet fejlesztése. 
A mindennapi élet matematikai vonatkozásainak és a matematika gyakorlati alkalmazhatóságának 
felismertetése. Tervszerűség. A mindennapi véletlen jelenségek értelmezése. Az elmúlt években 
szerzett tapasztalatok rendszerezése, tudatos szintre emelése. 

 
3) Fejlesztendő kompetenciák 

a) Alapvető (reproduktív) matematikai kompetenciák: 
(1) Számlálás, megszámolás képessége 
(2) Mennyiségi következtetés, mérés, mértékegység-váltás képessége 
(3) Az alapműveletek elvégzésének képessége 
(4) Az alapműveletek használatának képessége 
(5) Törtek, százalékok használatának képessége 
(6) Fejben és írásban végzett számítások képessége 
(7) Becslés képessége 

b) Gondolkodási képességek: 
I) Halmazszemlélet, rendszerezés fejlesztése: 

(1) Konkrét dolgok rendszerezésének képessége 
(2) Rendszerszemlélet fejlesztése, rész-egész észlelése 

II) Logikai műveletek fejlesztése: 
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(1) Relációk felismerésének képessége 
(2) Állítások logikai értékének eldöntése 
(3) Biztos, lehetséges, lehetetlen fogalmának megkülönböztetése 

III) Gondolkodási műveletek fejlesztése: 
(1) Következtetések (induktív és deduktív) képessége 
(2) Elemzőképesség 
(3) Analógiák felismerésének képessége 
(4) Problémaérzékenység, problémamegoldás képessége 
(5) Indoklás, helyes megoldás igazolásának képessége 

IV) Kombinativitás fejlesztése: 
(1) Elemek sorbarendezésének képessége 
(2) Elemek kiválasztásának képessége 
(3) Ábrák (fadiagram, útdiagram) olvasásának, készítésének képessége 

V) Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése: 
(1) Statisztikai adatok helyes értelmezésének képessége 
(2) Valószínűség becslésének képessége 

c) Tanulás, ismeretszerzés képessége: 
(1) Figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése 
(2) Emlékezet fejlesztése 
(3) Feladattartás képességének fejlesztése 
(4) Eredetiség, kreativitás (több megoldási út keresése) fejlesztése 

d) Kommunikáció (anyanyelvi) fejlesztése: 
I) Szókincs, szóbeli kommunikáció fejlesztése: 

(1) Szaknyelv használatának képessége (pontos fogalomkialakítás) 
(2) Prezentáció, érvelés képessége 

II) Szövegértés, írásbeli kommunikáció fejlesztése: 
(1) Utasítások megértésének képessége 
(2) Szöveges feladatok értelmezésének képessége 
(3) A megoldáshoz szükséges információk, adatok gyűjtésének képessége 

e) Függvényszemlélet fejlesztése: 
(1) Összefüggések felismerésének, leírásának képessége 
(2) Változó mennyiségek közötti kapcsolatok felismerésének képessége 
(3) Arányossági kapcsolatok felismerésének képessége 
(4) Arányos következtetések képessége 
(5) Táblázatok, grafikonok értelmezésének képessége 
(6) Táblázatok, grafikonok készítésének képessége (grafikus megoldás) 

f) Térszemlélet, tájékozódás fejlesztése: 
(1) Tájékozódás képessége síkban és térben 
(2) Tulajdonságok megfigyelésének képessége síkban és térben 
(3) Testek építése, ábrázolása, térlátás képességének fejlesztése 
(4) Adott tulajdonságú ponthalmazok keresésének képessége 

g) Tanulási módszerek fejlesztése, helyes tanulási szokások kialakítása: 
I) Önálló tanulási stratégiák kialakítása: 

(1) Tapasztalatból kiinduló ismeretszerzés (eszközhasználat) képessége 
(2) Önálló munkavégzés képessége 
(3) Taneszközök (füzet, könyv) helyes használatának kialakítása 
(4) Időbeosztás képessége 
(5) Meglévő ismeretek felhasználásának képessége 

II) Feladatmegoldás (szöveges feladat) algoritmusának kialakítása: 
(1) Lényegkiemelés, szükséges adatok kiemelésének képessége 
(2) Tervezés képessége 
(3) Eredmény becslésének képessége 
(4) Eredmények ellenőrzésének képessége 
(5) Diszkusszió, több megoldás keresésének képessége 

h) Szociális kompetenciák fejlesztése: 
I) Együttműködő munkavégzés képessége: 

(1) Észrevételek, gondolatok megfogalmazásának képessége 
(2) Vita, érvelés megfelelő módjának kialakítása 
(3) Más meghallgatása, tolerancia fejlesztése 
(4) Konfliktuskezelés, kompromisszum keresésének képessége 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 59 

4) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5. osztály: 
A 2009/2010-es tanévtől a tantárgy tanítása teljes lefedettséggel kompetencia alapú programcsomaggal 
valósul meg. 

 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6-8. évfolyamon heti 1-1 órával emeltük a szabadon ter-
vezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja 6-7. évfolyamon a mélyebb elsajátítás, gya-
korlás, gyakorlati alkalmazás biztosítása; 8. évfolyamon a felvételire illetve a középiskolára való előkészítés 
(elsősorban érettségit adó osztályban továbbtanulóknak). Így óraszámaink a következők szerint alakulnak: 
 

Témakör 
Kerettantervi 

ajánlás 
5. évfolyam 
óraszáma: 

6. évfolyam 
óraszáma: 

Választható 
keret 

Összesen: 

Gondolkodási mód-
szerek 

6+foly. 2 4  6+foly. 

Számtan, 
algebra 

116 77 40 +22 139 

Összefüggések, 
sorozatok 

20 7 4 +2 13 

Geometria, 
mérések 

53 31 31 +2 64 

Statisztika, valószí-
nűség 

12 2+foly. 4+foly.  6+foly. 

Gyakorlati alkalma-
zás, gyakorlás 

 10 7 +10 27 

Ismétlés, 
értékelés 

20 15 18  33 

Összesen: 227 144 108 36 288 

 
Gondolkodási műveletek: 2 óra+folyamatos 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejleszté-
se. 
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. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Halmazok, logika 

Adott halmazokról állítások megfogalmazása 

és vizsgálata, állítások igazságának eldönté-

se. 

Alaphalmaz, nyitott mondat, igazsághalmaz 

fogalma, adott nyitott mondat igazsághalma-

zának meghatározása, ábrázolása (szám-

egyenesen). 

Halmazok megadása tulajdonsággal, ismert 

halmazok elemeinek összehasonlítása, ren-

dezése különböző szempontok szerint. 

Ismert halmazok egymáshoz való viszonyá-

nak vizsgálata (részhalmazok képzése, a 

kiegészítő halmazuk előállítása, két, három 

halmaz metszetének és egyesítésének kép-

zése), megjelenítése halmazábrán. 

A logikai „és”, „vagy”, a „minden”, „van 

olyan” kifejezések és tagadásuk használata 

Ismert elemeket tartalma-

zó halmaz elemeinek 

csoportosítása, rendezé-

se, rendszerezése adott 

szempont szerint. 

Egyszerű szövegek ér-

telmezése, lefordítása a 

matematika nyelvére. 

A „nem”, a logikai „és”, 

valamint a „minden”, „van 

olyan” kifejezések alkal-

mazása. 

Ismert alaphalmaz eleme-

iről annak eldöntése, hogy 

igazzá tesznek-e egy 

nyitott mondatot vagy 

sem. 

Ismert elemeket tartalma-

zó két halmaz metszeté-

nek és egyesítésének 

képzése, a metszet, illet-

ve az unió elemeinek 

felsorolása. 
Az „alaphalmaz”, „nyitott 
mondat”, „igazsághalmaz” 
kifejezések ismerete. 
Törekvés a szaknyelv 
helyes használatára, a 
felismert, illetve elsajátí-
tott fogalmak, tulajdonsá-
gok, összefüggések szó-
beli megfogalmazására 
konkrét esetben, a szem-
léletre támaszkodva. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 60 

konkrét véges halmazokon és jól ismert végtelen 

halmazokon. 

Matematikai szövegek értelmezése. Egyszerű 
és összetettebb szöveges feladatok megol-
dása a matematika minden témaköréhez 
kapcsolódóan. Adatok lejegyzése, ábrázolá-
sa, a közöttük fennálló kapcsolatok megér-
tése. Felesleges adatok, ellentmondó adatok, 
hiányzó feltételek megállapítása. Megoldási 
terv készítése. Az eredmény becslése, kiszá-
mítása, ellenőrzése, értelmezése a szöveg 
alapján. Valamennyi lehetséges megoldás ke-
resése. A megoldás során a tanult műveleti tu-
lajdonságok és eljárások alkalmazása. Szöveg-
alkotás. 
Ismerkedés a szaknyelv helyes használatával a 
felismert illetve elsajátított fogalmak, össze-
függések szóbeli megfogalmazásában. 

Egyszerűbb szöveges 

feladatok értelmezése, 

adatok lejegyzése, feladat 

komplett megoldása egy-

két lépésben. 

Matematikai szövegek 

elemzése, értelmezése. 

Összetettebb szöveges 

feladatok komplett megol-

dása. Szövegalkotás. 

A szaknyelv helyes 

használatára törekvés 

(szóbeli megfogalmazá-

soknál, definícióknál, 

felismert szabályoknál). 

 
Számtan, algebra: 77 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fej-
lesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; 
megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges 
elemek megőrzésével. 
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 
Pénzügyi ismeretek alapozása. 
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Természetes számok 

A számkör bővítése 1 millióig. Az alaki érték, 

helyiérték, tényleges érték kapcsolata, 

helyiérték szerinti bontás. Számok írása, olva-

sása az 1 milliós számkörben. 

Számok helye a számegyenesen, nagyság 

szerinti összehasonlításuk, rendezésük. 

Számok egyes, tízes, százas stb. szomszédai. 

Kerekítés, a kerekített érték kifejezése kettős 

egyenlőtlenséggel. 

Szorzás, osztás 10-zel, 100-zal…. Hosszúság 

és tömeg mérése, fizetés Euróval. 

1 milliós számkörben: 

Számok bontása 

helyiérték szerint, illetve a 

bontott alakból a szám 

felírása. 

Számok írása, olvasása; 

nagyság szerinti össze-

hasonlításuk, rendezésük; 

adott nagyságrendre ke-

rekítésük. 

Tájékozódás az egyesé-

vel, tízesével, százasá-

val stb. beosztott szám-

egyenesen. 

Hosszúság és tömeg-

becslése, mérése a tanult 

mértékegységekkel. 

Mennyiségek megadása 

más mértékegységekkel 

egyszerű, szemléletes 

példákon. 

Az „alaki érték”, 
„helyiérték”, „tényleges 
érték” fogalmak értelme-
zése, helyes használa-
tuk. 
Tájékozódás esetleg 
nem egyesével, tízesével, 
százasával stb. beosztott 
számegyenesen is, ha 
tetszőlegesen adott két 
szám helye. 
A mérésekről tanultak 
alkalmazása szöveges 
feladatokban. 

Tizedestörtek értelmezése 

A tízes számrendszer helyiérték-táblázatának 

kibővítése az egészeknél kisebb 

helyiértékekre is. 

A tizedestörtek értelmezése, írása, olvasása. 

Tizedestörtek helye a számegyenesen, egy-

szerűsítésük, bővítésük, nagyság szerinti 

összehasonlításuk, rendezésük. 

Tízezred nagyságrendig 
tizedestörtek írása, olva-
sása, a számjegyek je-
lentésének ismerete. 
Egyszerűsítésük, bővíté-
sük, nagyság szerinti 
összehasonlításuk. 
Ábrázolásuk számegye-

Tizedestörtek közelítő 
helyének ábrázolása 
számegyenesen becslés-
sel, nagyság szerinti ren-
dezésük. 
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Adott pontosságú szomszédaik megállapítása, 

kerekítésük. 

nesen tizedekre, száza-
dokra stb. történő beosz-
tás esetén. 
Adott nagyságrendre 
kerekítésük. 

Műveletek természetes számokkal és 

tizedestörtekkel: 

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás becslé-

se kerekített értékekkel. 

A műveletek elvégzése természetes számok-

kal és tizedestörtekkel. (tört szorzása és osz-

tása természetes számmal). Írásbeli osztás 

többjegyű osztóval. A műveletekben szereplő 

komponensek megnevezése.  

A műveletek inverze, az ismeretlen kompo-

nens kiszámítása. A komponensek változta-

tásainak hatása az eredmény változására. A 

0 és az 1 szerepe a műveletekben. Műveleti 

tulajdonságok, vizsgálata konkrét számfelada-

tokhoz kapcsolódva. 

Osztók, többszörösök. Oszthatósági feltéte-

lek keresése. Közös osztók, közös 

többszörösök keresése próbálgatással. 

Zárójelek használata. Zárójeles kifejezés felírá-
sa zárójel nélkül. Összeg, különbség, szorzat, 
hányados szorzása, osztása. Műveletek helyes 
sorrendje. 

Természetes számok és 

tizedestörtek szorzása, 

osztása 10-zel, 100-zal, 

1000-rel. 

Írásbeli műveletek ered-

ményének becslése. 

A műveletek írásbeli eljá-

rásainak alkalmazása. 

Természetes szám osztá-

sa természetes számmal 

úgy is, hogy a hányados 

véges vagy végtelen sza-

kaszos tizedestört. A ki-

vonás és az osztás ellen-

őrzése az inverz művele-

tek alkalmazásával is. 

A műveletek helyes sor-

rendben való végrehajtá-

sa, zárójelek figyelembe-

vétele, a számítás mene-

tének megtervezése. 

 

A műveletek írásbeli eljá-
rásainak tudatos és biztos 
alkalmazása. A művele-
tekben szereplő kompo-
nensek megnevezése. 
A műveletek legfontosabb 
tulajdonságainak ismerete 
és alkalmazása az egy-
szerűbb megoldási mód 
keresésében. A művele-
tek és inverzeik kapcsola-
tának ismerete és alkal-
mazása a számítások 
ellenőrzésében és egyen-
letek, egyenlőtlenségek 
megoldásában. 
Összetett számfeladatok 
megoldása 
tizedestörtekkel is. 

Arányos következtetések: 

A mindennapi élettel kapcsolatos szöveges 

feladatok megoldása.  
Egyenes arányos következtetések: egyről 
többre, többről egyre, többről többre. Sok adat 
kezelése táblázattal. 

Egyszerű, szöveges fel-
adatok komplett megoldá-
sa, egy lépéses arányos 
következtetések (követ-
keztetés egyről többre, 
többről egyre). 

Összetettebb szöveges 
feladatok komplett megol-
dása, több lépéses ará-
nyos következtetések 
(következtetés többről 
többre). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Egyszerű egyenletek, egyenlőtlenségek megol-

dása tervszerű próbálgatással, lebontogatással 

(egy-két lépésben). 

Egyenlőtlenségben az ismeretlen kompo-

nens lehetséges értékeinek keresése, a 

megoldás ábrázolása számegyenesen. 

Nyitott mondatok alkal-

mazása más témakörök-

ben (műveletek hiányzó 

komponenseinek megha-

tározása). 

Egyenletek, egyenlőtlen-
ségek megoldása tervsze-
rű próbálgatással vagy 
inverz műveletek alkal-
mazásával. 

Törtek értelmezése: 

A tört kétféle értelmezése szemlélet alapján. 

Elnevezések a törtalakkal kapcsolatban. A tör-

tek megjelenítése eszközzel, rajzzal, helyük a 

számegyenesen, egész szomszédaik. 

A törtek, mint mennyiségek mérőszámai. Tört-

számok, tört alakú számok, egynél nagyobb 

törtek vegyesszám alakja. 

A törtek bővítése, egyszerűsítése tapasztalati 

alapon. Közös nevezőre hozásuk a szemléletre 

támaszkodva a legegyszerűbb esetekben. 

Nagyság szerinti összehasonlításuk, rende-

zésük. 

A törttel kapcsolatos elne-

vezések ismerete. Konk-

rét törtek értelmezése a 

szemléletre támaszkodva. 

Törtek egyszerűsítése, 

bővítése; nagyság szerinti 

összehasonlításuk eset-

leg eszköz vagy rajz se-

gítségével.  

 

A törttel kapcsolatos elne-

vezések helyes használa-

ta. A tört kétféle értelme-

zésének alkalmazása a 

törtek előállításában, 

számegyenesen való 

ábrázolásában stb. 

Szemlélethez jól kapcso-

lódó feladatokban a tört-

rész meghatározása. 
 

Műveletek törtekkel: 

Egyenlő nevezőjű törtek összeadása, kivo-

nása. Különböző nevezőjű törtek összeadá-

sa, kivonása, ha a nevezők szemlélet alapján 

könnyen közös nevezőre hozhatók. Törtek 

szorzása, osztása természetes számmal. 

Egyenlő nevezőjű törtek 
összeadása, kivonása. 
Törtek szorzása, osztása 
természetes számmal. 

Különböző nevezőjű tör-

tek összeadása, kivonása 

(ha a nevező egyjegyű 

vagy szemlélet alapján 

könnyen közös nevezőre 

hozható).  
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Tört átalakítása tizedestörtté. Véges tizedestört 
felírása törtalakban. 

 

Egészek értelmezése: 

Ellentétes mennyiségek, a negatív egész 

számok értelmezése a szemléletre támasz-

kodva. Számhalmazok (természetes számok, 

egész számok, ezek viszonya). 

Egész számok megjelenítése különböző mo-

dellekkel. 

Az egész számok helye a számegyenesen, 

rendezésük. Számok ellentettje, abszolút 

értéke. 

A legfontosabb elneve-

zések, fogalmak megér-

tése. 

Konkrét számok ellentett-

jének és abszolút értéké-

nek megállapítása. 

Az egész számok ábrá-

zolása számegyenesen, 

összehasonlításuk. 

Ellentétes mennyiségek 
értelmezése. A számkör 
bővítésével kapcsolatos 
elnevezések tudatos 
használata. 

Egészek alkalmazása, műveletek: 
Az egész számok összeadásának, kivonásá-
nak értelmezése, elvégzése közvetlenül a 
szemléletre támaszkodva, kis abszolút értékű 
számok esetén, az általános szabályok megfo-
galmazásának igénye nélkül. Műveletek ábrá-
zolása modellekkel, vektorokkal. 
Egészek szorzása, osztása természetes 
számmal, előjeles számokkal végzett művele-
tek bevezetése. 
A síkbeli derékszögű koordináta-rendszer; 
tájékozódás a négy síknegyedben. 
Tanultak kiterjesztése egész számokra: kapcso-
latok ábrázolása a koordináta rendszerben, gra-
fikonok, táblázatok, nyitott mondatok, soroza-
tok. 

Kis abszolútértékű egész 
számok összeadása, 
kivonása a szemléletre 
támaszkodva. 

A koordináta-rendszer 

ismerete, pontjainak ren-

dezett számpárral történő 

jellemzése, adott szám-

párhoz tartozó pontok 

megkeresése. 

Egyszerű, szemléletes 

feladatok megoldása 

egész számokkal. 
 

Egész számok összeadá-
sa, az általános szabá-
lyok megfogalmazásának 
igénye nélkül. 
Egészek szorzása és 
osztása természetes 
számmal egyszerű ese-
tekben (fejszámolással). 
Összetettebb feladatok, 
számfeladatok megoldása 
egész számokkal. 

 
Összefüggések, sorozatok: 7 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előké-
szítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejleszté-

se. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Adatok rendezése táblázatba, táblázatba fog-

lalt adatok értelmezése. 

Grafikonok, diagramok olvasása, elemzése. 

Tapasztalati függvények ábrázolása mérések 

és táblázatok alapján. 
Sorozat elemeinek felírása adott szabály 
alapján (A sorozat folytatása mindkét irány-
ban a természetes számokról és tizedestörtekről 
tanultak alkalmazásával.) Néhány elemmel adott 
sorozathoz különböző szabályok megfogal-
mazása 

Tapasztalati függvények 
összetartozó értékeinek 
leolvasása diagramról, 
grafikonról. 
Tizedestörtekkel végzett 
műveletekkel is: 
Táblázatok hiányzó ele-
meinek pótlása adott, 
egyszerű szabály alapján. 
Egyszerű sorozatok hi-
ányzó elemeinek pótlása 
adott szabály alapján. 

Tapasztalati függvények 

grafikonjának elkészítése 

és elemzése. 
Táblázatok hiányzó ele-
meinek pótlása adott, 
illetve felismert szabály 
alapján. Többféle szabály 
megfogalmazása. 
Sorozatok hiányzó ele-
meinek pótlása adott, 
illetve felismert szabály 
alapján. Többféle szabály 
megfogalmazása. 

 
Geometria, mérések: 31 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, 
meghatározása.  
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 
A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, meg-
szerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
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A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Alakzatok síkban és térben: 
Test, felület, sík, vonal, egyenes, pont, fél-
egyenes, szakasz. Egyenesek kölcsönös 
helyzete a térben és a síkban (az általánosí-
tás igénye nélkül). A vonalzó és a körző hasz-
nálata, szakaszmásolás, merőleges és pár-
huzamos egyenesek előállítása. 

A síkidomok és a sokszög fogalma, vizsgála-

ta; oldal, csúcs, átló, konvexitás. 

A téglalap, a négyzet fogalma, tulajdonsága-

ik, e fogalmak közti kapcsolatok. 

Testek építése, vizsgálata; lapok, élek, csúcsok 

a testen, helyzetük, kapcsolataik. Testek ábrá-

zolása. Téglatest, kocka építése, hálózatuk. 

Párhuzamos és merőle-

ges egyenesek felismeré-

se és előállítása. A vonal-

zó (derékszögű) és a 

körző használata szaka-

szok másolásában, pár-

huzamosok és merőlege-

sek előállításában. 

Alakzatok adott szempon-

tok szerinti csoportosítá-

sa. 
Téglalap, négyzet legfon-
tosabb tulajdonságainak 
felsorolása szemlélet 
alapján, előállításuk. 

A tanult elnevezések 
(test, felület, vonal, pont; 
lap, él, csúcs; egyenes, 
félegyenes, szakasz; tér, 
sík; merőleges, párhuza-
mos) megértése és he-
lyes használata. 
Alakzatok adott szempon-
tok szerinti csoportosítása 
több tulajdonság egyidejű 
figyelembevételével. 

Kerület, terület, felszín, térfogat: 

A kerület fogalma, téglalap és négyzet kerü-

lete. 

A terület, a felszín, a térfogat szemléletes fo-

galma, mérése és mértékegységei.  
A téglalap, négyzet területe. A téglatest, a 
kocka felszíne. 
A téglatest térfogata, kapcsolat térfogat és 
űrtartalom között, az űrtartalom mérése. 

Téglalap, négyzet kerüle-
tének és területének ki-
számítása. 
A terület, a térfogat, az 
űrtartalom mértékegysé-
geinek átváltása. 
Számításokban a 
tizedestörtekről tanultak 
alkalmazása. 

A térfogat, az űrtartalom 
mértékegységei közti 
kapcsolat ismerete. 
A téglatest és a kocka, 
mint speciális téglatest 
hálójának elkészítése; 
felszínének, térfogatának 
kiszámítása. 

Ponthalmazok: 

Alakzatok (ponthalmazok) távolsága. 

Adott tulajdonságú pontok keresése vona-

lon, síkban, térben. 

A kör és a gömb, mint adott tulajdonságú 

ponthalmaz. A körrel kapcsolatos fogalmak, 

kör előállítása. 
A szakaszfelező, mint adott tulajdonságú 
ponthalmaz előkészítése. 

Két ponthalmaz távolsá-

gának meghatározása 

egyszerű, szemléletes 

esetekben. 

Adott sugarú kör előállítá-

sa. 
 

A körvonal, mint adott 
tulajdonságú ponthalmaz, 
illetve a körrel kapcsola-
tos elnevezések ismerete. 

Szerkesztések: 
Euklideszi szerkesztések bevezetése. 

Háromszög szerkesztése három oldalból. 

Szakaszfelező merőleges fogalma, megszer-

kesztése, alkalmazása egyszerű szerkeszté-

sekben: egyenes adott pontján áthaladó me-

rőleges szerkesztése. 
Téglalap és négyzet szerkesztése. 

 Háromszög szerkesztése 

három oldalból.  

Szakaszfelező merőleges 

megszerkesztése, alkal-

mazása téglalap szer-

kesztésénél. 
 

Szögek: 

A szög, mint szögtartomány. Elnevezések a 

szöggel kapcsolatban. Szögfajták. Szögek 

mérése alkalmi és szabvány egységekkel. A 

szögmérő használata, szögrajzolás, szögmáso-

lás. 
Távolság- és szögmérés, tájékozódás térké-
pen. 

Szöggel kapcsolatos 
elnevezések (szár, 
csúcs), a hegyesszög, 
derékszög, tompaszög 
ismerete. 
Szögmérő használata, 
adott nagyságú szög 
megrajzolása, megméré-
se. 

Az egyenesszög, mint 

egység alkalmazása. 

Szögmérés mértékegysé-

geinek átváltása. 
A szög fogalmának, és a 
szögfajtáknak az ismere-
te. 

 
Statisztika, valószínűség: 2 óra+folyamatos 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 64 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Véletlen események megfigyelése. 

A biztos, a lehetséges és a lehetetlen ese-

mény fogalmának alakítása. 

A tanulók által gyűjtött és táblázatokban talált 

statisztikai adatok vizsgálata, ábrázolása 

grafikonon, diagramon. Grafikon, diagram 

olvasása, értelmezése. 

Több szám számtani közepe. 

Néhány szám, mennyiség 

átlagának kiszámítása. 

 

Események megfigyelése, 

biztos, lehetséges, lehe-

tetlen események kivá-

lasztása. 

Adatok gyűjtése, rende-

zése, adatok elemzése, 

értelmezése, ábrázolása 

grafikonnal, diagrammal. 

Grafikonról adatok leolva-

sása. 

 
6. osztály: 

 
Gondolkodási műveletek: 4 óra+folyamatos 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  
A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának fejleszté-
se. 
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. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A halmazalgebrai és logikai fogalmak  eszköz-
szerű alkalmazása más témakörökben, konkrét 
feladatokban az ismeretek feltárására, rendsze-
rezésére, a fogalmak közti kapcsolatok meglát-
tatására, jellemzésére. 
Állítások igazságának eldöntése, igaz, ha-
mis állítások megfogalmazása. „Minden”, 
„van olyan”, „nem”, „és”, „vagy” és más 
velük egyező értelmű kifejezések használa-
ta adott véges halmazokra, egyszerű végte-
len halmazokra és halmazoktól függetlenül is 
különféle matematikai témákkal kapcsolatban. A 
„ha ..., akkor ...” logikai szerkezet használata 
konkrét feladatokban (ismerkedés szintjén). 

Ismert elemeket tartalma-
zó halmaz elemeinek 
csoportosítása, rendezé-
se, rendszerezése egy 
vagy két adott szempont 
szerint. 
A „nem”, a logikai „és”, 
valamint a „minden”, „van 
olyan” kifejezések alkal-
mazása. 
Ismert alaphalmaz eleme-
iről annak eldöntése, hogy 
igazzá tesznek-e egy 
nyitott mondatot vagy 
sem. 

 

A halmazokkal és logiká-
val kapcsolatos legalap-
vetőbb ismeretek alkal-
mazása matematikai és 
nem matematikai tárgykö-
rökben. Három halmaz 
metszetének és egyesíté-
sének képzése, a met-
szet, illetve az unió ele-
meinek felsorolása. A 
metszetképzés és a logi-
kai „és”, valamint az unió-
képzés és a logikai „vagy” 
kapcsolatának ismerete, 
helyes használatuk, al-
kalmazásuk. 

A bővülő tartalomnak megfelelő matematikai 
szövegek értelmezése. Egyszerű és összetet-
tebb szöveges feladatok megoldása a mate-
matika minden témaköréhez kapcsolódóan. 
Szövegalkotás. A szaknyelv helyes használa-
ta a felismert, illetve elsajátított fogalmak, össze-
függések, gondolatmenetek szóbeli megfogal-
mazásában. 
Kapcsolat az informatikával. 

A bővülő tartalomnak 
megfelelő egyszerű ma-
tematikai szövegek értel-
mezése, lefordítása a 
matematika nyelvére. 

Matematikai szövegek 
elemzése, értelmezése. 
Összetettebb szöveges 
feladatok megoldása. 
Szövegalkotás. Törekvés 
a szaknyelv helyes hasz-
nálatára. 

 
Számtan, algebra: 66 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fej-
lesztése, készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; 
megoldás után a képzelt és tényleges megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 65 

elemek megőrzésével. 
Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás fejlesztése. 
Pénzügyi ismeretek alapozása. 
Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A racionális számok 
A természetes számkör bővítése milliósnál na-
gyobb nagyságrendekre. 
A törtekkel kapcsolatos fogalomrendszer 
kibővítése, elmélyítése. Mennyiségek törtré-
sze; a tört, mint mérés, mint összehasonlítás 
eredménye. 
A tízes számrendszerről tanultak kiterjeszté-
se a tizedestörtekre, a tizedestört fogalmá-
nak elmélyítése. Végtelen szakaszos 
tizedestörtek. 
Kerekítés. A szám közelítő, illetve valódi értéké-
nek megkülönböztetése a helyzetnek, a szöveg 
adatai közötti összefüggésnek megfelelően. 
Számok aránya, kifejezése tört-, tizedestört és 
százalékalakban. 
Ismerkedés a racionális számokkal kapcsola-
tos fogalomrendszerrel: a racionális szám mint 
két egész szám hányadosa; a racionális szá-
mok halmaza. 

A tízes számrendszer 
biztos ismerete. Számok 
írása, olvasása, nagyság 
szerinti összehasonlítá-
suk, rendezésük, ábrázo-
lásuk számegyenesen, 
adott nagyságrendre 
kerekítésük. A racionális 
számkörrel kapcsolatos 
alapvető fogalmak isme-
rete. 
Törtek értelmezése a 
szemléletre támaszkod-
va. Elnevezések ismerete. 
Törtalakban adott racioná-
lis számok írása, olvasá-
sa. Egyszerűbb esetek-
ben bővítésük, egyszerű-
sítésük, közös nevezőre 
hozásuk, nagyság szerinti 
összehasonlításuk, ábrá-
zolásuk számegyenesen. 

A racionális számkörrel 
kapcsolatos fogalomrend-
szer ismerete. 
A pontos szám és a köze-
lítő szám jelentése közötti 
különbség értelmezése. 

A négy alapművelet a racionális számok kö-
rében 
A négy alapművelet az egész számok köré-
ben: az összeadás és a kivonás értelmezése és 
elvégzése nagyobb abszolútértékű számok ese-
tén is; a szorzás és az osztás értelmezése; sza-
bályok megfogalmazása. 
A négy alapművelet értelmezése és végrehaj-
tása a törtek körében: a törtek összeadása és 
kivonása nagyobb nevező esetén is; reciprok; a 
törttel való szorzás és osztás értelmezése; sza-
bályok megfogalmazása. 
A tizedestörtek szorzása, osztása 10-zel, 100-
zal,..., 0,1-del, 0,01-dal stb. Négy alapművelet 
a tizedestörtek körében; szorzás és osztás 
tizedestörttel. A műveleti eredmények adott 
pontosságú becslése. 
Műveleti tulajdonságok vizsgálata és alkal-
mazása a racionális számkörben. Összetett 
számfeladatok, zárójelek használata, műveleti 
sorrend. 

Az egész számok köré-
ben értelmezett négy 
alapművelet végrehajtása, 
alkalmazása a legegysze-
rűbb feladatokban. 
A négy alapművelet ér-
telmezése, elvégzése a 
nemnegatív törtek köré-
ben (az összeadás és 
kivonás esetében a törtek 
könnyen közös nevezőre 
hozhatók). 
A négy alapművelet vég-
rehajtása tizedestörtekkel, 
a műveleti eredmény 
becslése adott pontossá-
gú kerekített értékekkel 
számolva. A tanultak al-
kalmazása két-három 
lépésben megoldható 
feladatokban, egyéb té-
makörökhöz kapcsolódva 
is. 

A négy alapművelet ér-
telmezése, végrehajtása 
tetszőleges alakban adott 
racionális számok köré-
ben. Összetett számfel-
adatok megoldása. A 
tanultak alkalmazása 
függvénytáblázatok, soro-
zatok kiegészítésében. 

Szöveges feladatok 
Egyszerű, a mindennapi gyakorlathoz is kap-
csolódó szöveges feladatok megoldása a 
racionális számokról tanultak alkalmazásával. 
Következtetési feladatok az egyenes és a 
fordított arányossággal kapcsolatban. Adott 
mennyiség törtrészének kiszámítása, adott 
törtrészből az egész mennyiség kiszámítása. 
Százalékszámítás; elnevezések; az alap, a 
százalékérték, a százalékláb kiszámítása 
következtetéssel. A százalékérték kiszámítása 

Legfeljebb két művelettel 
leírható egyszerű (esetleg 
fordított szövegezésű, 
felesleges adatot is tar-
talmazó) szöveges felada-
tok értelmezése, a szük-
séges, illetve felesleges 
adatok szétválasztása, 
számítási terv leírása, a 
feladat megoldása, a 
megoldás ellenőrzése és 

Összetettebb szöveges 
feladatok megoldása. 
Fordított arányossági 
feladatok megoldása 
következtetéssel. Adott 
mennyiség törtrészének 
és adott törtrészből az 
egységnyi mennyiségnek 
a kiszámítása következte-
téssel. 
A százalékszámítással 
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törttel való szorzással, az alap kiszámítása tört-
tel való osztással, a százalékláb kiszámítása a 
százalékérték és az alap arányából. 

értelmezése a törtekről, 
tizedestörtekről, illetve a 
műveleti sorrendről és a 
zárójelekről tanultak al-
kalmazásával is. 
Egyenes arányosság 
felismerése, az ismeretlen 
mennyiség kiszámítása. 

kapcsolatos legegysze-
rűbb feladatok megoldá-
sa. 

Elemi számelméleti ismeretek 
A természetes számok tulajdonságainak vizsgá-
lata, tapasztalati megalapozása. Osztópárok, 
az összes osztó megkeresése (kis számok ese-
tén). 
A közös osztók, közös többszörösök. 
A legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös 
többszörös fogalma és megkeresése konkrét 
példákban. 
Oszthatósági feltételek (például 2-vel, 5-tel, 
10-zel, 4-gyel, 25-tel, 100-zal, 1000-rel, 10 000-
rel) keresése, vizsgálata, megfogalmazása, 
ismerkedés a bizonyítások gondolatmenetével 
konkrét számokhoz kapcsolódóan. Ismerkedés 
a maradékosztályokkal. 
A 3-mal, 6-tal, 9-cel való oszthatóság vizsgá-
lata. 

Kisebb számok osztópár-
jainak keresése. 
A 2-vel, 5-tel, 10-zel, 
100-zal, 1000-rel stb. 
osztható számok felisme-
rése. 

 

A tanult oszthatósági 
szabályok ismerete, meg-
fogalmazása, alkalmazá-
sa egy adott szám osztói-
nak megállapításában. 
Több szám legnagyobb 
közös osztójának és leg-
kisebb közös többszörö-
sének megkeresése egy-
szerűbb esetekben. 
A tanult számelméleti 
ismeretek alkalmazása 
törtek átalakításában, 
összeadásában, kivoná-
sában. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek 
Ismerkedés az egyenletekkel, egyenlőtlensé-
gekkel kapcsolatos fogalomrendszerrel: nyitott 
mondat, alaphalmaz, igazsághalmaz, egyenlet, 
egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőt-
lenség. Elsőfokú egyenletek és egyenlőt-
lenségek megoldása tervszerű próbálgatás-
sal, illetve a műveletek közötti összefüggé-
sek alkalmazásával. Ismerkedés a mérlegelv-
vel. A megoldás ellenőrzése. Szöveges fel-
adatból egyenlet felírása, megoldása, az ered-
mény ellenőrzése a szöveg alapján. 

Egész együtthatós, két, 
három lépésben megold-
ható elsőfokú egyenletek 
megoldása tetszőleges 
eljárással, a megoldás 
ellenőrzése. 

 

Azonos átalakítást nem 
igénylő elsőfokú egyenle-
tek, egyenlőtlenségek 
megoldása (két-három 
lépésben) lebontogatás-
sal vagy a mérlegelv 
alkalmazásával. Az 
egyenlőtlenség megoldá-
sának ellenőrzése néhány 
jól megválasztott elem 
behelyettesítésével. A 
racionális számokkal 
végzett műveletekről 
tanultak alkalmazása 

 
Összefüggések, sorozatok: 6 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos használata. Függvényszemlélet előké-
szítése. Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének fejleszté-

se. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Összefüggések, függvények 
Kísérleti eredmények, mérési adatok táblázat-
ba rendezése, ábrázolása diagramokon, 
grafikonokon; összefüggések leolvasása 
grafikonról, táblázatról. Összetartozó érték-
párok ábrázolása koordináta-rendszerben. 
Szöveggel, táblázattal vagy grafikonnal meg-
adott függvények jellemzése. 
Az egyenes és a fordított arányosság értelme-
zése, elkülönítésük egymástól, illetve egyéb 
függvénykapcsolatoktól. Tanulmányozásuk 
konkrét feladatokhoz kapcsolódóan, az ér-
telmezési tartomány és értékkészlet vizsgálata 

Kísérleti eredmények, 
mérési adatok táblázatba 
rendezése; adatok leol-
vasása grafikonról, táblá-
zatról. Biztos tájékozódás 
a derékszögű koordiná-
ta-rendszerben. 
Az egyenes, illetve fordí-
tott arányosság felismeré-
se. Egyszerű egyenes 
arányossági következte-
tések végzése. Az egye-
nes arányosság ábrázolá-

Kísérleti eredmények, 
mérési adatok ábrázolá-
sa diagramokon, grafi-
konokon. Szöveggel, 
táblázattal vagy grafikon-
nal megadott függvények 
jellemzése. 
Összetettebb egyenes 
arányossági és egysze-
rűbb fordított arányossági 
következtetések végzése 
konkrét példákban. Az 
egyenes és a fordított 
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(e fogalmak tudatosításának igénye nélkül), 
táblázatok és grafikonok készítése, a szabály 
felírása többféle alakban. Az egyenes ará-
nyosság grafikonjának vizsgálata, a mere-
dekség értelmezése a szemléletre támaszkod-
va. Arányossági következtetések több lépésben 
is. 

sa, az összetartozó érték-
párok leolvasása. 

 

arányosság fogalmának, 
definíciójának, tulajdon-
ságainak ismerete. A 
tanultak alkotó alkalma-
zása a gyakorlati életből 
vett függvénykapcsolatok 
vizsgálatában. 

Sorozatok 
Racionális számsorozatok folytatása mind-
két irányban. Valahányadik tag felírása. 

Racionális számsorozat 
folytatása adott (egysze-
rű) szabály szerint. 

 

Néhány elemével adott 
sorozathoz különböző 
szabályok keresése, a 
felismert szabály felírása 
többféle alakban. Soroza-
tok folytatása felismert 
szabály alapján. 

 
Geometria, mérések: 33 óra 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, 
meghatározása.  
A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet fejlesztése. 
Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 
A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése (szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, meg-
szerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 
Számolási készség fejlesztése.  
A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 
A geometriai jelölések pontos használata.  
Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Mennyiségek, mérések 
A mérésekről és mértékegységekről koráb-
ban tanultak gyakorlása, megszilárdítása. 
Mennyiségek felírása különböző mérték-
egységekkel, a törtekről, tizedestörtekről tanul-
tak alkalmazásával is. 

Mennyiségek becslése, 
mérése, a mérőeszközök 
ismerete és rutinos hasz-
nálata. A mérések és a 
mértékegységek átváltása 
során a törtekről, 
tizedestörtekről tanultak 
alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk 
Ismerkedés az egybevágósági transzformáci-
ókkal. 
A tengelyes tükrözés legfontosabb tulajdon-
ságai. Pont, szakasz, félegyenes, egyenes, 
szög, síkidom tengelyesen tükrös helyzetű 
képének megrajzolása (például négyzetrácson, 
koordináta-rendszerben) és megszerkesztése. 
Tengelyesen tükrös alakzatok vizsgálata: 
kör, négyzet, téglalap, egyenlő szárú három-
szögek, deltoidok. 
Húrtrapézok, a tengelyes tükrözés tulajdonsá-
gainak alkalmazása egyszerű feladatokban. 
Szakaszmásolás, felezőmerőleges fogalma, 
megszerkesztése. Szög másolása, szög fele-
zése. 
Geometriai szerkesztések: párhuzamos, me-
rőleges egyenesek, nevezetes szögek (60°, 
30°, 45°, 75°), szimmetrikus háromszögek, 
négyszögek szerkesztése. 

A tengelyes tükrözés 
alapvető tulajdonságai-
nak ismerete. Három-
szög, négyszög tenge-
lyes tükörképének meg-
szerkesztése. 
A szimmetrikus négyszö-
gek, háromszögek felis-
merése, tulajdonságaik 
felsorolása rajz alapján. 

Szakasz felezőmerő-
legesének, felezőpontjá-
nak megszerkesztése. A 
szögfajták felismerése. 
Szög mérése, másolása 
és felezése. Derékszög 
és párhuzamos egyene-
sek megrajzolása két 
vonalzóval. 

Szimmetrikus háromszö-
gek, négyszögek meg-
szerkesztése. 
A szimmetriával igazolha-
tó tulajdonságok ismere-
te, alkalmazása. 
Derékszög, párhuzamos 
egyenespár, nevezetes 
szögek megszerkesztése, 
a tanultak alkalmazása 
egyszerű szerkesztési 
feladatokban. 
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Síkidomok, testek 
Szimmetrikus háromszögek, négyszögek 
kerületének, területének kiszámítása, általá-
nos szabályok megfogalmazása, bizonyítása és 
alkalmazása. 
A sokszögekről tanultak kibővítése, általáno-
sítása: a sokszög fogalma, tulajdonságai; 
konvex és nemkonvex négyszögek; a sok-
szög átlóinak száma. Speciális négyszögek 
(trapéz, paralelogramma, rombusz, deltoid 
fogalma). A sokszögek, ezen belül a négyszö-
gek csoportosítása különböző szempontok sze-
rint. Geometriai bizonyítások: a háromszög-
egyenlőtlenség; a háromszög belső szögeinek 
összege. A háromszögek csoportosítása 
szögeik és oldalaik szerint. A háromszög 
külső szögeinek fogalma, összege. 
Ismerkedés a húrnégyszöggel, a húrtrapézzal, 
belső szögeik vizsgálata. 
A körrel kapcsolatos fogalomkör. 
Térelemek kölcsönös helyzete. Testek építé-
se. Különböző testek hálózatának felvázolása, 
a felszín kiszámítása. 
Síkra szimmetrikus alakzatok keresése és 
vizsgálata a térben. 

Sokszögek kerületé-
nek, a téglalap, négyzet 
területének kiszámítása, 
a terület mértékegysége-
inek átváltása a törtekről, 
tizedestörtekről tanultak 
alkalmazásával 

A háromszög-
egyenlőtlenség és a 
háromszög belső szöge-
inek összegével kapcso-
latos összefüggés ismere-
te, alkalmazása számítá-
sokban, bizonyítások-
ban. 
A körrel kapcsolatos fo-
galmak, elnevezések és 
az érintő tulajdonságainak 
ismerete. 

 
Statisztika, valószínűség: 4 óra+folyamatos 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 
A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, elemzőképesség fejlesztése. 

Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Véletlen események megfigyelése. Kísérletek 
eredményeinek statisztikai elemzése, az ese-
mények gyakorisága; relatív gyakoriság. A biz-
tos, a lehetséges és a lehetetlen esemény 
fogalma. 
Gyűjtött és táblázatokban talált adatok vizsgá-
lata, ábrázolása grafikonon, diagramon. Gra-
fikon, oszlopdiagram, kördiagram olvasása, 
értelmezése. 
Több szám számtani közepe. 

Több szám, mennyiség 
átlagának meghatározá-
sa. 

Események megfigyelése, 
biztos, lehetséges, lehe-
tetlen események kivá-
lasztása. 
Adatok gyűjtése, rende-
zése, rendszerezése, 
gyűjtött és például statisz-
tikai kiadványokban talált 
adatok elemzése, értel-
mezése, ábrázolása 
grafikonnal, diagrammal. 
Grafikonról adatok leolva-
sása. 

 
5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén: 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

a) Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz felírása, felismerése. 
b) Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, ábrázolása. 
c) Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 
d) Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 
e) Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások megfogalmazása. 
f) Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 
g) Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 
a) Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása számegyenesen. 
b) Ellentett, abszolút érték, reciprok felírása. 
c) Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 
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d) A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok megoldása következtetéssel, az 
egyenes arányosság felismerése, használata. 

e) Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének kiszámítása, a műveleti sorrendre vo-
natkozó szabályok ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

f) Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok közötti összefüggések felírása szimbó-
lumokkal). 

g) Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények helyességének megítélése. 
h) A százalék fogalmának ismerete, a százalékérték kiszámítása. 
i) Számok osztóinak, többszöröseinek felírása. Közös osztók, közös többszörösök kiválasztása. Oszt-

hatósági szabályok (2, 3, 5, 9, 10, 100) ismerete, alkalmazása. 
j) A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg szabványmértékegységeinek ismerete. Mér-

tékegységek egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai kifejezések gyakorlati haszná-
lata a terület, kerület, felszín és térfogat számítása során. 

k) Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása szabadon választott módszer-
rel. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 
a) Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott pont koordinátáinak a leolvasása. 
b) Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 
c) Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok felismerése, megfogalmazása né-

hány tagjával elkezdett sorozat esetén. 
Geometria 

a) Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, fogalmának ismerete. 
b) A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő ábrák pontos szerkesztése. A körző, 

vonalzó célszerű használata. 
c) Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos egyenes távolsága, szakaszfelező 

merőleges, szögfelező, szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 
d) Alakzatok tengelyese tükörképének szerkesztése, tengelyes szimmetria felismerése. 
e) A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása feladatok megoldásá-

ban. 
f) Téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 
g) A téglatest felszínének és térfogatának kiszámítása. 
h) A tanult testek térfogatszámítási módjának ismeretében mindennapjainkban található testek térfoga-

tának, űrmértékének meghatározása. 
Valószínűség, statisztika 

a) Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 
b) Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 
c) Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 
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7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Gondolko-
dási mód-
szerek 

Állítások átfogalmazása más, egye-
ző jelentésű formára. A „minden”, 
„van olyan”, „és”, „vagy”, „ha ..., ak-
kor ...”, „pontosan akkor ..., ha ...”, 
„akkor és csak akkor ..., ha ...” kifeje-
zések használata. 

A „nem”, a logikai „és”, 
logikai „vagy”, „ha ..., 
akkor ...”, valamint a 
„minden”, „van olyan” 
kifejezések alkalmazá-
sa. 

 

A „pontosan akkor ..., 
ha ...”, „akkor és csak 
akkor ..., ha ...” kifeje-
zések helyes használa-
ta. A „minden”, „van 
olyan” típusú állítások 
átfogalmazása, igazo-
lása vagy megcáfolása 
(konkrét példákon). 

Ismert halmazok egymáshoz való vi-
szonyának vizsgálata. Részhalma-
zok képzése adott szempontok sze-
rint. A „nem” és a halmaz komplemen-
tere, az „és” és a halmazok metszete, 
a „vagy” és a halmazok uniója közti 
kapcsolat megsejtetése. 
A logikai és a halmazokról tanult isme-
retek alkalmazása az újonnan tanult 
ismeretekkel kapcsolatos állítások 
igazságának eldöntésében, az új fo-
galmak közti kapcsolatok feltárásában, 
sejtések, összefüggések megfogalma-
zásában a matematika minden téma-
körében. Egyszerű következtetések, 
bizonyítások különféle tárgykörökből 
vett példákon. 
A bővülő tartalomnak megfelelő mate-
matikai szövegek értelmezése. Egy-
szerű és összetettebb szöveges fel-
adatok megoldása a matematika min-
den témaköréhez kapcsolódóan. Szö-
vegalkotás. 
Kombinatorikus feladatok egy-egy 
feltételének rendszeres változtatása, a 
feltételnek megfelelően a feladat meg-
oldása. A lehetőségek számának táb-
lázatba foglalása; ezek elemzése, 
összehasonlítása, az adatok közötti 
összefüggés megállapítása. Kombina-
torikai gondolatmenetek eszközszerű 
alkalmazása konkrét feladatokban a 
matematika minden témakörében. 
Megfordítható és meg nem fordítható 
állítások keresése, például osztható-
sággal, geometriával kapcsolatban. 

Ismert elemeket tartal-
mazó halmaz elemei-
nek csoportosítása, 
rendezése, rendszere-
zése két adott szem-
pont szerint. 

Egyszerű matemati-
kai szövegek értelme-
zése. Szöveges felada-
tok megoldása a ma-
tematika minden té-
maköréhez kapcsoló-
dóan. Ismert alaphal-
maz elemeiről annak 
eldöntése, hogy igazzá 
tesznek-e egy nyitott 
mondatot vagy sem. Az 
„alaphalmaz”, „nyitott 
mondat”, „igazsághal-
maz” kifejezések isme-
rete. 

A halmazokkal és logi-
kával kapcsolatosan 
tanult legalapvetőbb 
ismeretek tudatos al-
kalmazása matematikai 
és nem matematikai 
tárgykörökben. 
Egyszerű matematikai 
szövegek elemzése, 
lefordítása a matemati-
ka nyelvére. Összetet-
tebb szöveges felada-
tok megoldása. Szö-
vegalkotás. A szak-
nyelv helyes használa-
ta. A felismert, illetve 
elsajátított fogalmak, 
tulajdonságok, össze-
függések, bizonyítások 
gondolatmenetének 
szóbeli és írásbeli meg-
fogalmazása. 

Kombinatorikus fel-
adatok megoldása 
során (4-5 elem) a 
lehetőségek táblázatba 
foglalása, elemzése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Számtan, 
algebra 

Műveletek racionális számokkal 
A racionális számokról és a velük vég-
zett műveletekről tanultak tudatosabb 
szintre emelése. A különböző alakban 
adott racionális számokkal végzett 
műveletek algoritmusainak begyakor-
lása, alkalmazása az új anyagrészek 
feldolgozása során a matematika min-
den témakörében. Műveleti azonossá-
gok, alkalmazásuk a számítások egy-
szerűsítésében. Műveleti sorrend, 
zárójelek használata. Kerekítés, köze-
lítő számítások. 
Hatványozás, a kitevő természetes 
szám. A hatványozás azonosságainak 
felismertetése, a megfigyelt összefüg-
gések általánosítása, ismerkedés a 
bizonyítások gondolatmenetével. Az 
1-nél nagyobb számok normálalakja. 
Műveletek normálalakban adott szá-
mokkal. 
Két szám aránya, több szám aránya. 
Arányos osztás, feladatok az ará-
nyos osztásra. Egyenes és fordított 
arányossági feladatok megoldása. Az 
aránypár. Az aránypár ismeretlen tag-
jának kiszámítása. Mennyiségek tört-
része. Összetett következtetések. 
A százalékérték kiszámítása törttel 
való szorzással. Az alap kiszámítása 
törttel való osztással. A százalékláb 
kiszámítása a százalékérték és az alap 
arányából. 
Osztók, többszörösök, a korábban 
tanult oszthatósági szabályok felele-
venítése, kiegészítése, oszthatóság 
3-mal, 9-cel, 8-cal, 125-tel, 6-tal, ... . 
Számok prímtényezőkre bontása, a 
legnagyobb közös osztó és a legki-
sebb közös többszörös kiszámítása a 
prímtényezőkre bontás segítségével, 
ismerkedés a bizonyítások gondolat-
menetével. 
Néhány matematikatörténeti vonatko-
zás 

A négy alapművelet 
biztos elvégzése bár-
milyen alakú racionális 
számok körében. Az 
eredmények előzetes 
becslése. 
Egyenes és fordított 
arányossággal kapcso-
latos egyszerű felada-
tok megoldása követ-
keztetéssel. A száza-
lékérték, az alap és a 
százalékláb kiszámítá-
sa a másik kettő isme-
retében. 
Egyszerű szöveges 
feladatok megoldása a 
tanult témakörökkel 
kapcsolatosan. 
Osztó, többszörös, két 
szám közös osztóinak, 
néhány közös több-
szörösének megkere-
sése egyszerűbb ese-
tekben. 

 

Annak eldöntése, hogy 
mikor kell pontos, illet-
ve mikor lehet kerekí-
tett értékkel számolni. 
A közelítő értékekkel 
végzett számítás hibá-
jának becslése. 
A hatvány fogalmának 
ismerete. Az 1-nél na-
gyobb számok normál-
alakjának értelmezése, 
felírása, alkalmazása 
egyszerűbb esetekben. 
Az arány fogalmának 
ismerete. Arányos osz-
tással, egyenes és 
fordított arányossággal 
kapcsolatos feladatok 
megoldása az arány-
számmal való szorzás-
sal, osztással is. Az 
aránypár fogalmának 
ismerete, az aránypár 
ismeretlen tagjának 
kiszámítása. 
Prímszám, összetett 
szám fogalmának 
ismerete, számok 
törzstényezőkre bontá-
sa. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

 Algebrai kifejezések, egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
Algebrai egész kifejezések értelmezé-
se, helyettesítési értékének kiszámí-
tása. Egynemű kifejezések, össze-
vonásuk. Egytagú, illetve többtagú 
algebrai kifejezések szorzása egytagú 
kifejezéssel. Többtagú kifejezés szor-
zattá alakítása kiemeléssel. Egész- és 
törtegyütthatós elsőfokú egyenletek 
és egyenlőtlenségek megoldása mér-
legelvvel, a megoldás során az algeb-
rai kifejezésekkel kapcsolatosan tanul-
tak alkalmazása. 
Szöveges feladatok megoldása kö-
vetkeztetéssel, egyenlettel. 
Becslés. A megoldás létezésének 
eldöntése, ellenőrzés a szöveg alap-
ján. 

Egyszerű algebrai 
egész kifejezések he-
lyettesítési értékének 
kiszámítása. Egynemű 
kifejezések összevoná-
sa. Algebrai kifejezések 
szorzása számmal. 
4-5 lépéssel megoldha-
tó lineáris egyenlet, 
egyenlőtlenség megol-
dása. 

 

Egytagú, illetve többta-
gú algebrai kifejezések 
szorzása egytagú kife-
jezéssel. A tanult azo-
nosságok ismerete és 
alkalmazása a számí-
tások ésszerűsítésé-
ben, ellenőrzésében, 
algebrai kifejezések 
átalakításában, egyen-
letek, egyenlőtlenségek 
megoldása során. A 
mérlegelv tudatos al-
kalmazása. 
Egyenlettel megoldható 
szöveges feladatokban: 
probléma feltárása, az 
adatok közül a felesle-
gesek megkülönbözte-
tése, adatok közötti 
kapcsolatok megállapí-
tása. A feladat megol-
dási terve egyenlet, 
egyenlőtlenség formá-
jában, az eredmény 
becslése, a megoldás 
megkeresése, ellenőr-
zése. 

Összefüg-
gések, 
függvé-
nyek, soro-
zatok 

Összefüggések 
Konkrét rendezési relációk, 
ekvivalenciarelációk és egyéb össze-
függések vizsgálata a különféle mate-
matikai témákhoz kapcsolódva. 

A tanult összefüggések 
felismerése, alkalma-
zása konkrét felada-
tokban. 

Ismert alaphalmaz 
elemeinek rendezése, 
rendszerezése adott 
vagy felismert reláció 
figyelembevételével. 

Függvények 
Két halmaz közti hozzárendelések 
(relációk) különböző megjelenítése 
konkrét feladatok megoldásához kap-
csolódóan. 
A függvény, mint egyértelmű hozzá-
rendelés. Elnevezések: független vál-
tozó, függvényérték, értelmezési tar-
tomány, értékkészlet. A függvény 
megadása az értelmezési tartomány, 
az értékkészlet és a hozzárendelési 
szabály megadásával történik. A hoz-
zárendelési szabály megadható kép-
lettel, formulával, utasítással; táblá-
zattal, grafikonnal. Szöveggel meg-
adott függvények vizsgálata. 
A lineáris függvény fogalma, grafikus 
ábrázolása, menetének vizsgálata. 
Az egyenes arányosság és a kons-
tans függvény, mint speciális lineáris 
függvény. 
Néhány nemlineáris függvény (például 
a fordított arányosság). 

Táblázattal, grafikonnal 
adott tapasztalati függ-
vény értelmezése, me-
netének vizsgálata. 
Táblázat kitöltése adott 
szabály vagy grafikon 
alapján. Grafikonok 
megrajzolása táblázat 
segítségével. 
Táblázattal, grafikonnal 
vagy formulával meg-
adott lineáris függvény 
menetének vizsgálata. 

 

A függvénnyel kapcso-
latos fogalomrendszer 
ismerete. A megfelelte-
tések közül a függvény 
kiválasztása. 
Táblázattal vagy formu-
lával megadott lineáris 
függvény grafikonjának 
megrajzolása, értelme-
zése, menetének vizs-
gálata. 
A fordított arányosság, 
mint függvény fogal-
mának ismerete, grafi-
konjának megrajzolása, 
értelmezése. 
Szöveggel adott lineá-
ris függvényhez, fordí-
tott arányossághoz a 
szabály felírása, táblá-
zat kitöltése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

 Sorozatok 
Konkrét sorozatok értelmezése, 
vizsgálata a racionális számokról és 
az algebrai kifejezésekről tanultak 
gyakorlására. 

Konkrét sorozat folyta-
tása adott egyszerű 
szabály alapján, a so-
rozat változásának 
megfigyelése. 

 

Néhány elemével adott 
sorozathoz szabályok 
keresése, a sorozat 
többféle folytatása a 
felismert szabályok 
alapján. 

Geometria, 
mérés 

Mérések, mértékegységek 
A mérésekről, mértékegységekről ta-
nultak alkalmazása a matematika kü-
lönböző témaköreihez tartozó felada-
tokban. A korábban és az újonnan 
(például a számok normálalakjáról, a 
hasáb felszínéről és térfogatának 
számításáról) tanultak összekapcsolá-
sa. 

A hosszúság, a tö-
meg, az űrtartalom és 
az idő mérésének, 
szabványos mérték-
egységeinek, a köztük 
lévő kapcsolatoknak az 
ismerete, alkalmazása 
egyszerű feladatokban. 

A tanultak alkotó al-
kalmazása az új 
anyag feldolgozása 
során, illetve a termé-
szettudományi tantár-
gyakhoz kapcsolódó 
feladatokban is. 

Síkidomok, testek 
Alapfogalmak, alaptételek. Térele-
mek, kölcsönös helyzetük, rendszere-
zés. 
Síkidomok. A sokszög fogalma, tulaj-
donságai, csoportosításuk. A sokszö-
gek kerülete. 
Szögmérés, szögfelezés, szögmáso-
lás, a szögek fajtái. Az elfordulás mé-
rése irányított szöggel, forgásszögek. 
A terület fogalma, tulajdonságai, mér-
tékegységei. A deltoid, a paralelo-
gramma, a háromszög, a trapéz terüle-
tének kiszámítása átdarabolással, 
kiegészítéssel, az általános szabály 
megfogalmazása és alkalmazása. A 
négyszög, tetszőleges sokszögek terü-
letének kiszámítása háromszögekre 
bontással. 
A kör kerülete, területe. 
Testek építése a tanult síkidomok 
felhasználásával. 
A térfogat fogalma, mértékegységei. 
Az egyenes hasáb származtatása, 
tulajdonságai, hálózata, felszíne, térfo-
gata. 
 

Az alapvető geometri-
ai fogalmak, elneve-
zések, jelölések isme-
rete. A térelemek köl-
csönös helyzetének 
felismerése konkrét 
vizsgálatokban. 
Sokszögek csoporto-
sítása adott szempon-
tok szerint. 
Szögfelezés, szögmá-
solás. 
A deltoid, a paralelo-
gramma (négyzet, 
téglalap, rombusz), a 
háromszög, a trapéz 
területének kiszámítása 
az általános szabályok 
alkalmazásával. A terü-
let szabványos mérték-
egységeinek ismerete. 

Az egyenes hasáb 
felismerése, felszíné-
nek, térfogatának meg-
határozása. A térfogat 
szabványos mérték-
egységeinek ismerete. 

Az elfordulás mérése, 
az irányított szög és a 
forgásszög fogalmának 
ismerete. A deltoid, a 
paralelogramma, a 
háromszög, a trapéz 
területképletének leve-
zetése átdarabolással, 
kiegészítéssel. 
A szabályos sokszö-
gek, illetve a tetszőle-
ges sokszögek terüle-
tének kiszámítása há-
romszögekre bontás-
sal. 
Az egyenes hasáb 
értelmezése, tulajdon-
ságainak felsorolása, 
hálózatának felvázolá-
sa. A térfogatszámítás 
alkalmazása a fiziká-
ban és a kémiában 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

 Egybevágósági transzformációk 
A geometriai transzformáció, mint 
pont-pont függvény értelmezése. Moz-
gások, transzformációk vizsgálata a 
síkon (parkettán, koordináta-
rendszerben) és a térben. Az 
egybevágósági transzformáció fo-
galma. A korábban tanultak tudatosít-
sa, rendszerezése, elmélyítése. 
A tengelyes tükrözésről tanultak felele-
venítése, kiegészítése. A tengelyes 
tükrözés, mint a síkon értelmezett 
egybevágósági transzformáció, illetve 
mint egy tengely körüli 180°-os elfor-
gatás a térben. 
A középpontos tükrözés fogalma, alap-
tulajdonságai, kapcsolata az elforga-
tással. A középpontos tükrözés, mint 
egybevágósági transzformáció. A kö-
zéppontos tükrözés megadása a kö-
zépponttal; pont, szakasz, szög, egyéb 
alakzatok középpontos tükrözése. 
Középpontosan szimmetrikus alakza-
tok vizsgálata. 
Párhuzamos szárú szögek. 
A szabályos sokszögek fogalma, kü-
lönböző szimmetriáik vizsgálata. 

Az egybevágó alakza-
tok felismerése. 
A tengelyes tükrözés 
és a középpontos 
tükrözés fogalmának 
és alaptulajdonságai-
nak ismerete. Három-
szög, négyszög tenge-
lyes tükrözéssel, illetve 
középpontos tükrözés-
sel kapott képének 
megszerkesztése. 
Tengelyesen szimmet-
rikus alakzatok felisme-
rése. 
Középpontosan 
szimmetrikus alakza-
tok felismerése. 

 

A geometriai transz-
formáció és az egybe-
vágóság fogalmának 
ismerete. 
Az egybevágósági 
transzformációk alkal-
mazása egyszerű szer-
kesztésekben, bizonyí-
tásokban. A párhuza-
mos szárú szögek 
származtatása, felis-
merése ábrákon, alak-
zatokon, az összefüg-
gések alkalmazása 
számításokban, bizo-
nyításokban. 

A sokszögek kiegészítése 
A háromszögről az előző években 
tanultak rendszerezése. A háromszö-
gek csoportosítása adott szempontok 
szerint. Összefüggések a háromszög 
külső és belső szögei között, a három-
szög oldalai között. A háromszög ma-
gasságai. Háromszögek egybevágó-
ságának alapesetei. 
A négyszögekről, speciális négyszö-
gekről az előző években tanultak rend-
szerezése, csoportosításuk adott 
szempontok szerint. A négyszögek 
tulajdonságai. Négyszögek szerkesz-
tése. A deltoidról tanultak feleleveníté-
se, a hiányosságok pótlása. A parale-
logramma értelmezése és a megha-
tározásból következő egyéb tulajdon-
ságok. A középpontosan tükrös négy-
szög, a paralelogramma. A paralelog-
rammák osztályozása adott szempon-
tok szerint. Speciális paralelogram-
mák. Paralelogrammák szerkesztése. 
A trapéz meghatározása és a megha-
tározásból következő tulajdonságok. 
Speciális trapézok. Trapéz szerkeszté-
se. 
A tengelyes tükrözés és a középpon-
tos tükrözés tulajdonságainak alkal-
mazása egyszerű szerkesztési felada-
tokban. 

A háromszög fogalma, 
a speciális háromszö-
gek tulajdonságainak 
felismerése, három-
szögek megszerkesz-
tése a legegyszerűbb 
esetekben. A három-
szög belső szögei közti 
kapcsolat ismerete, 
alkalmazása számítá-
sokban. 
A négyszög fogalmá-
nak ismerete. A deltoid, 
a paralelogramma, a 
trapéz (és speciális 
változataik) fogalma, 
legfontosabb tulajdon-
ságainak felismerése. 
A négyszög belső szö-
gei összegének meg-
határozása. 
 

A háromszög külső és 
belső szögei közti ösz-
szefüggések ismerete, 
alkalmazásuk. A há-
romszögek 
egybevágósági alap-
eseteinek ismerete. 
Háromszögek szer-
kesztése az alapesetek 
felhasználásával. 
A négyszögek, speciá-
lis négyszögek fogal-
mának, tulajdonságai-
nak biztos ismerete, e 
fogalmak közti kapcso-
latok felismerése; 
szimmetriaviszonyaik 
meglátása, alkalma-
zásuk; belső szögeik 
közti kapcsolat ismere-
te, alkalmazása számí-
tásokban, szerkeszté-
sekben. 
Négyszög, speciális 
négyszögek szerkesz-
tése a háromszögszer-
kesztés, illetve a speci-
ális négyszögek tulaj-
donságainak felhasz-
nálásával. A szerkesz-
tési feladatok megol-
dásmenetének meg-
ismerése. Törekvés a 
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felismert összefüggé-
sek bizonyítására. 

Valószínű-
ség. statisz-
tika 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 
végzése, a kimenetel becslése, megfi-
gyelése, lejegyzése. A becslés és a 
valóságos kimenetel összehasonlítá-
sa. A relatív gyakoriság meghatáro-
zása. A valószínűség kiszámítása. A 
kiszámított valószínűség és a relatív 
gyakoriság összehasonlítása. A való-
színűségi kísérletekben, illetve a 
mindennapi életben megfigyelt ese-
mények kimeneteleinek statisztikai 
feldolgozása. 

Statisztikai adatokat 
tartalmazó táblázatok-
ról, grafikonokról ada-
tok leolvasása, össze-
függések megfigyelé-
se, értelmezése. A 
gyakoriság fogalma. 

Egyszerű kísérletek-
ben a valószínűség 
becslése, a kimenete-
lek lejegyzése, a relatív 
gyakoriság kiszámítá-
sa. 
Statisztikai adatok gyűj-
tése, rendezése, rend-
szerezése, elemzése, 
értelmezése, ábrázolá-
sa grafikonnal, 
diagrammal. 

 
8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Gondolkodási 
módszerek 

A „minden”, „van olyan”, „és”, „vagy”, 
„ha..., akkor...”, „pontosan akkor..., 
ha...”, „akkor és csak akkor..., ha...” 
kifejezések helyes használata, átfo-
galmazása, tagadása, (állítások 
megfordítása). 
Ismert halmazok egymáshoz való 
viszonyának vizsgálata. Részhal-
mazok képzése. 
A „nem” és a halmaz komplemente-
re, az „és” és a halmazok metszete, 
a „vagy” és a halmazok uniója közti 
kapcsolat tudatosítása, e halmazmű-
veletek értelmezése, (jelölések). 
A tanult halmazalgebrai és logikai 
alapok eszközszerű alkalmazása az 
ismeretek rendszerezésében, össze-
függések bizonyításában. 
A bővülő tartalomnak megfelelő ma-
tematikai szövegek: definíciók, 
tételek, magyarázatok értelmezé-
se. Egyszerű és összetettebb szö-
veges feladatok megoldása a mate-
matika minden témaköréhez kapcso-
lódóan. Szövegalkotás. 
Változatos kombinatorikai feladatok 
megoldása különböző módszerekkel: 
a lehetőségek számának táblázatba 
foglalása; az adatok közötti össze-
függés megállapítása, megjeleníté-
se; 
a felismert összefüggésre általáno-
sítható magyarázat keresése. 
Kombinatorikai gondolatmenetek 
eszközszerű alkalmazása konkrét 
feladatokban a matematika minden 
témakörében. 

Ismert elemeket tartal-
mazó halmaz elemei-
nek csoportosítása, 
rendezése, rendszere-
zése adott szempontok 
szerint. 

A bővülő tartalom-
nak megfelelő egysze-
rű matematikai szöve-
gek értelmezése. A 
„nem”, a logikai „és”, a 
logikai „vagy”, a „ha ..., 
akkor ...”, valamint a 
„minden”, a „van olyan” 
kifejezések alkalmazá-
sa. 
Szöveges feladatok 
megoldása a matema-
tika minden témaköré-
ben. 
Ismert alaphalmaz 
elemeiről annak eldön-
tése, hogy igazzá tesz-
nek-e egy nyitott mon-
datot vagy sem. Az 
„alaphalmaz”, „nyitott 
mondat”, „igazsághal-
maz” kifejezések isme-
rete. 

A „pontosan akkor ..., 
ha ...”, „akkor és csak 
akkor ..., ha ...” kifeje-
zések helyes használa-
ta. A „minden”, „van 
olyan” típusú állítások 
átfogalmazása, igazo-
lása vagy megcáfolá-
sa. Állítások igazságá-
nak eldöntése. 
Matematikai szövegek 
elemzése, értelmezé-
se, lefordítása a ma-
tematika nyelvére. 
Összetettebb szöveges 
feladatok megoldása. 
Szövegalkotás. A 
szaknyelv helyes 
használata. Fogalmak, 
tulajdonságok, össze-
függések, bizonyítások 
gondolatmenetének 
szóbeli megfogalma-
zása. 
Kombinatorikus felada-
tok megoldása során a 
lehetőségek táblázatba 
foglalása, elemzése, 
az összefüggések 
megállapítása, megje-
lenítése, az összes 
eset rendszerezett 
felsorolása. 
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Számtan, al-
gebra 

Számok és műveletek 
A racionális számokról tanultak 
rendszerezése: a racionális számok 
felírhatók két egész szám hányado-
saként, ha a nevező nem zérus, a 
racionális szám felírható véges 
tizedestört vagy végtelen szaka-
szos tizedestört alakban 
Műveletek értelmezése. Műveletek 
tetszőleges alakban adott racioná-
lis számokkal. Műveleti azonossá-
gok rendszerezése, alkalmazásuk a 
számítások egyszerűsítésében. Mű-
veleti sorrend, zárójelek használata, 
a számítások megtervezése. Számo-
lás kerekített értékekkel (az ered-
mény előzetes becslése). A zseb-
számológép használatának begya-
korlása. 
Hatványozás, számolás hatványok-
kal, ismerkedés a 10 egész kitevőjű 
hatványaival. (A hatványozás fogal-
mának és a tanult azonosságoknak 
a kiterjesztése a 0 és a negatív 
egész kitevőkre.) 
Az 1-nél nagyobb számok normál-
alakja, ismerkedés a 0 és 1 közé eső 
számok normálalakjával, illetve a 
normálalakban adott számokkal (a 
zsebszámológép alkalmazásával is) 
végzett műveletekkel. 
Számok négyzetének meghatározá-
sa, a négyzetgyök fogalma, meg-
határozása, zsebszámológép, eset-
leg táblázat alkalmazásával. 
Ismerkedés a valós számokkal: 
a valós számok „befedik” a szám-
egyenest; a valós számok a racioná-
lis és az irracionális számok halma-
za; az irracionális számok végte-
len, nem szakaszos tizedestört 
alakban írhatók fel. 
Arány, arányos osztás, egyenes és 
fordított arányossági feladatok, 
aránypár, mennyiségek törtrésze, 
százalékszámítás (a korábban ta-
nultak felelevenítése, rendszerezé-
se, begyakorlása, új anyagban törté-
nő alkalmazása). 
Az oszthatósággal kapcsolatosan 
korábban tanultak rendszerezése. 

A racionális számok 
olvasása, felírásuk 
különböző alakban, 
nagyság szerinti ösz-
szehasonlításuk, nagy-
ságrendjük megállapí-
tása, adott pontosságú 
közelítő értékük meg-
adása. A racionális 
számok (közelítő) he-
lyének meghatározása 
a számegyenesen. 
A négy alapművelet 
biztos elvégzése 
(írásban vagy zseb-
számológéppel) bármi-
lyen alakú racionális 
számmal. Az eredmé-
nyek előzetes becslé-
se. 
A pozitív egész kitevőjű 
hatvány értelmezése, 
meghatározása. 
1-nél nagyobb számok 
normálalakjának értel-
mezése, felírása. 
A négyzetgyök fogal-
mának ismerete; szá-
mok négyzetének, 1 és 
100 közé eső szám 
négyzetgyökének 
meghatározása zseb-
számológép segítsé-
gével. 
Egyenes és fordított 
arányosság felismeré-
se, egyszerű feladatok 
megoldása következte-
téssel. A százalékér-
ték, az alap és a szá-
zalékláb kiszámítása a 
másik kettő ismereté-
ben. 
Számok osztóinak, 
többszöröseinek, két 
szám közös osztójának 
és közös többszörösé-
nek meghatározása 
egyszerűbb esetekben. 
Egyszerű szöveges 
feladatok megoldása a 
tanult témakörökkel 
kapcsolatosan. 

A racionális szám fo-
galmának értelmezése, 
annak megértése, 
hogy a számegyenes 
nem mindegyik pontjá-
hoz tartozik racionális 
szám. 
A hatvány fogalmának 
és a hatványokkal 
végzett műveleti azo-
nosságoknak az isme-
rete, értelmezésük, 
bizonyításuk, alkalma-
zásuk egyszerűbb 
esetekben. 
Számok normálalak-
jának értelmezése, 
felírása, alkalmazása 
számításokban. 
Maximális begyakor-
lottság összetett fel-
adatokban a racionális 
számokkal végzett 
számítások megter-
vezésében, az ered-
mények előzetes 
becslésében, a műve-
letek végrehajtásában, 
beleértve a hatványo-
zást és a négyzetgyök-
vonást is. A tanult azo-
nosságok célszerű 
alkalmazása a számí-
tások egyszerűsítésé-
ben. 
Az arány fogalmának 
ismerete. Arányos 
osztással, egyenes és 
fordított arányossággal 
kapcsolatos összetet-
tebb feladatok megol-
dása. Az aránypár 
fogalmának ismerete, 
az aránypár ismeretlen 
tagjának kiszámítása. 
Összetettebb száza-
lékszámítási feladatok 
értelmezése, megoldá-
sa. 
Számok osztóinak, 
többszöröseinek, két 
szám közös osztójának 
és közös többszörösé-
nek meghatározása az 
oszthatósági szabályok 
és a számok prímté-
nyezőkre bontásának 
alkalmazásával. 
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 Algebrai kifejezések, egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
Algebrai egész kifejezések értelme-
zése, helyettesítési értékének k i-
számítása. Egynemű kifejezések, 
összevonásuk. Egytagú, illetve 
többtagú algebrai kifejezések szor-
zása egytagú kifejezéssel. (Több-
tagú kifejezés szorzása többtagú 
kifejezéssel, ismerkedés néhány 
nevezetes azonossággal.) Többta-
gú kifejezés szorzattá alakítása ki-
emeléssel. 
Az egyenlet, egyenlőtlenség, azo-
nosság, azonos egyenlőtlenség, 
alaphalmaz, megoldáshalmaz fo-
galma. Egész- és törtegyütthatós 
elsőfokú egyenletek és egyenlőt-
lenségek megoldása mérlegelvvel, a 
megoldás során az azonos átalakí-
tások alkalmazása. (Ismerkedés 
nem elsőfokú egyenletek megoldá-
sával.) 
Szöveges feladatok megoldása 
következtetéssel, egyenlettel („típus-
feladatok” is). Becslés. A megoldás 
létezésének eldöntése, ellenőrzés a 
szöveg alapján. 

Egyszerű algebrai 
egész kifejezések ér-
telmezése, helyettesí-
tési értékének kiszá-
mítása, egynemű kife-
jezések összevonása, 
algebrai kifejezések 
szorzása számmal; 
alkalmazásuk a ma-
tematika egyéb téma-
köreiben, illetve a fizi-
kában és a kémiában, 
a legegyszerűbb ese-
tekben. 
Egyszerű elsőfokú 
egyenletek, egyenlőt-
lenségek megoldása, a 
megoldás ellenőrzése. 
Egyszerű egyenlettel 
megoldható szöveges 
feladatok értelmezése, 
az adatok közti kapcso-
latok önálló felírása 
egyenlettel, az egyen-
let megoldása, a meg-
oldás ellenőrzése a 
szöveg alapján. 

 

Egytagú, illetve több-
tagú algebrai kifejezé-
sek szorzása egytagú 
kifejezéssel. Többta-
gú kifejezés szorzattá 
alakítása kiemeléssel. 
A tanult azonosságok 
ismerete és alkalma-
zása a számítások 
ésszerűsítésében, 
ellenőrzésében, algeb-
rai kifejezések átalakí-
tásában, az egyenle-
tek, egyenlőtlenségek 
megoldása során. 
A mérlegelv tudatos 
alkalmazása. Az 
egyenlőtlenség megol-
dásának ellenőrzése a 
komponensek változta-
tásáról tanultak alkal-
mazásával. 
Egyenlettel megoldha-
tó szöveges feladatok-
ban lévő probléma 
feltárása, szükséges 
adatok kiválasztása, 
adatok közötti kapcso-
latok megállapítása, a 
keresett adat (adatok) 
meghatározása. A 
feladat megoldási ter-
vének egyenlet, egyen-
lőtlenség formájában 
történő megfogalma-
zása, az eredmény 
becslése, a megoldás 
(megoldások) megke-
resése, ellenőrzése, 
az eredeti probléma 
tükrében történő meg-
vizsgálása. 
Algebrai törtek értel-
mezési tartománya, 
helyettesítési értéké-
nek kiszámítása. 

Összefüggések, 
függvények, 
sorozatok 

Összefüggések 
Konkrét rendezési relációk, 
ekvivalenciarelációk és egyéb össze-
függések vizsgálata a különféle ma-
tematikai témákhoz kapcsolódva. 

A tanult összefüggések 
felismerése, alkalma-
zása konkrét felada-
tokban (például: „oszt-
ható”, „kisebb”, 
„ugyanabba a részhal-
mazba tartozik”, „pár-
huzamos”, „tükörképei 
egymásnak”, „egybe-
vágó”, „hasonló”). 

Ismert alaphalmaz 
elemeinek rendezése, 
rendszerezése, cso-
portosítása adott vagy 
felismert reláció alap-
ján. 
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Függvények 
A függvényekről tanultak rendszere-
zése. Két halmaz közti hozzárende-
lések (relációk) különböző megje-
lenítése konkrét feladatok megol-
dásához kapcsolódóan. A függ-
vény, mint egy adott halmazon 
értelmezett egyértelmű hozzáren-
delés. Tapasztalati függvények 
megadása táblázattal, grafikonnal. 
Kapcsolat a görbe alakja és a függ-
vény által leírt jelenség, törvénysze-
rűség között. Szöveggel megadott 
függvények vizsgálata. 
A lineáris függvény fogalma, graf i-
kus ábrázolása, menetének vizs-
gálata. Az egyenes arányosság és a 
konstans függvény, mint speciális 
lineáris függvény. 
Néhány nemlineáris függvény (fordí-
tott arányosság, abszolútérték-
függvény, másodfokú függvény, a 
négyzetgyökfüggvény) vizsgálata. 
A lineáris függvény és az elsőfokú 
egyenlet kapcsolata. Egyenletek, 
egyenlőtlenségek grafikus megoldá-
sa. 
(Függvények összekapcsolása, 
függvény-transzformációk. A függ-
vény és transzformáltjának grafikon-
ja közötti kapcsolat megfogalmazása 
geometriai transzformációkkal.) 

A derékszögű koordi-
náta-rendszer biztos 
ismerete. 
Táblázattal, grafikonnal 
adott tapasztalati függ-
vény értelmezése, 
menetének vizsgálata. 
Táblázat kitöltése adott 
szabály, grafikon alap-
ján. Grafikonok meg-
rajzolása táblázat se-
gítségével. 
Táblázattal, formulá-
val adott lineáris függ-
vény grafikonjának 
megrajzolása. 

Lineáris egyenletek 
grafikus megoldása. 

A függvénnyel kapcso-
latos fogalomrendszer 
ismerete, alkalmazása. 
A megfeleltetések kö-
zül a függvénykapcso-
lat kiválasztása. 
Táblázattal, szöveggel, 
formulával adott lineá-
ris függvény értelme-
zése, grafikonjának 
megrajzolása, meneté-
nek vizsgálata, a tanul-
tak alkalmazása a 
matematika más téma-
köreiben, illetve egyéb 
tantárgyakban. 
Alapvető nem lineáris 
függvények ismerete, 
értelmezése, grafikon-
juk megrajzolása. 
Szöveggel adott line-
áris függvényhez, 
fordított arányosság-
hoz a szabály felírása, 
táblázat kitöltése. 
Ismerkedés a nem 
lineáris egyenletek, 
egyenlőtlenségek gra-
fikus megoldásával. 

Sorozatok 
Konkrét sorozatok értelmezése, 
vizsgálata a racionális számokról és 
az algebrai kifejezésekről tanultak 
gyakorlására, szabályok keresése. 
A sorozat, mint függvény. 
A számtani sorozat értelmezése, 
folytatása, tulajdonságainak vizsgá-
lata, a különbségsorozat fogalma, a 
számtani sorozat n-edik eleme, (n-
edik tagjának és az első n tag ösz-
szegének meghatározása, az általá-
nos összefüggés megállapítása). 
A mértani sorozat értelmezése, foly-
tatása, tulajdonságainak vizsgálata, 
a hányados-sorozat fogalma, a mér-
tani sorozat n-edik eleme, (n-edik 
tagjának meghatározása, az általá-
nos összefüggés megállapítása). 
(Néhány érdekes sorozat megisme-
rése, szabályok keresése.) 

Konkrét sorozat foly-
tatása adott egyszerű 
szabály alapján, a so-
rozat változásának 
megfigyelése. 
A számtani illetve mér-
tani sorozat felismeré-
se. 

Néhány elemével adott 
sorozathoz szabályok 
keresése, a sorozat 
többféle folytatása 
adott vagy felismert 
szabályok alapján. 
A számtani és a mér-
tani sorozat értelmezé-
se, képzési szabályuk 
felismerése, tulajdon-
ságaik vizsgálata, a 
sorozatok n-edik ele-
mének meghatározása 
konkrét n esetén. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 79 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Geometria, 
mérés 

Mérések, mértékegységek 
A mérésekről, mértékegységekről 
tanultak alkalmazása a matematika 
különböző témaköreihez tartozó 
feladatokban. 

A hosszúság, a tö-
meg, az űrtartalom és 
az idő mérésének, 
szabványos mérték-
egységeinek, a köztük 
lévő kapcsolatoknak az 
ismerete, alkalmazásuk 
egyszerű feladatokban. 

A mérésekről, mérték-
egységekről tanultak 
alkotó alkalmazása a 
matematika különböző 
témaköreiben, illetve a 
természettudományi 
tantárgyakban is. A 
számok normálalakjá-
ról tanultak alkalmazá-
sa. 

Síkidomok, felületek, testek 
Alapfogalmak, alaptételek, elneve-
zések, jelölések. Térelemek, kölcsö-
nös helyzetük. 
A vektor fogalma. Vektorok ellen-
tettje, összeadása, kivonása, vekto-
rok szorzása egy számmal (ismer-
kedés). 
Síkidomok. A sokszögekről tanultak 
összegzése, kiegészítése. A sok-
szögek kerülete. A szabályos sok-
szögek fogalma, tulajdonságai. 
Szögmérés, a szögekkel kapcsola-
tos szerkesztések, a szögek fajtái. 
Az elfordulás mérése irányított szög-
gel, forgásszögek. Szögpárok. 
Egyenes és sík, ill. két sík által be-
zárt szög értelmezése. 
Ponthalmazok távolsága, adott tulaj-
donságú ponthalmazok felismerteté-
se, alkalmazásuk szerkesztésekben, 
összefüggések feltárásában, bizo-
nyításokban. 
A háromszögről az előző években 
tanultak rendszerezése, kiegészíté-
se. A háromszögek csoportosítása 
adott szempontok szerint. Összefüg-
gések a háromszög külső és belső 
szögei között, a háromszög oldalai 
között. Háromszögek egybevágó-
ságának alapesetei. Az egybevágó-
ság feltételeinek, illetve ponthalma-
zok tulajdonságainak felhasználása 
háromszögek szerkesztésében. A 
háromszög nevezetes egyenesei, 
pontjai és körei, az összefüggések 
felismertetése, tételek megfogalma-
zása és bizonyítása. 
Pitagorasz tétele, igazolása átdara-
bolással, a tétel megfordítása, al-
kalmazása számításos feladatok-
ban. A négyzettáblázat vagy a 
zsebszámológép használata. 
A négyszögekről, speciális négyszö-
gekről az előző években tanultak 
rendszerezése. A speciális négyszö-
gek értelmezése, tulajdonságaik 
vizsgálata, a fogalmak közti kapcso-
latok áttekintése. Négyszögek szer-
kesztése. A négyszögek, speciáli-

Az alapvető geometriai 
fogalmak, elnevezések, 
jelölések és szerkesz-
tési eljárások ismere-
te. A térelemek köl-
csönös helyzetének 
felismerése. 
Sokszögek csoportosí-
tása adott szempontok 
szerint. A sokszög 
kerületének kiszámítá-
sa. 
Szög mérése szögmé-
rővel, a fok ismerete. A 
szögek fajtáinak felis-
merése. 
A szakaszfelező merő-
leges és a szögfelező 
tulajdonságainak is-
merete, megszerkesz-
tésük. 
A háromszög legfon-
tosabb tulajdonságai-
nak ismerete, alkalma-
zása. Háromszögek 
szerkesztése alapese-
tekben. 
A Pitagorasz-tétel 
ismerete, felhasználá-
sa egyszerű feladatok-
ban. 
A terület szabványos 
mértékegységeinek 
ismerete. A három-
szög, a speciális négy-
szögek területének 
kiszámítása az általá-
nos szabályok alkal-
mazásával. A kör kerü-
letének és területének 
kiszámítása. 
A térfogat mértékegy-
ségeinek ismerete. 
Az egyenes hasáb, a 
körhenger és a gúla 
felismerése. Az egye-
nes hasáb felszínének, 
térfogatának meghatá-
rozása. 

 

A szögpárok származ-
tatása, felismerése, az 
összefüggések alkal-
mazása számítások-
ban és bizonyítások-
ban. 
Az irányított szög és a 
forgásszög fogalmának 
ismerete. 
A vektor fogalmának 
ismerete. A vektorok 
ellentettjének, egyenlő 
vektoroknak a meg-
szerkesztése. A tanul-
tak alkalmazása a 
fizikában. 
A háromszög neveze-
tes egyeneseinek, 
pontjainak megszer-
kesztése. 
A Pitagorasz-tétel is-
merete, felhasználása 
(sokszögek területé-
nek, testek felszínének 
meghatározásában). 
A deltoid, a paralelo-
gramma, a háromszög, 
a trapéz területképle-
tének levezetése átda-
rabolással, kiegészí-
téssel. Tetszőleges 
sokszögek területé-
nek kiszámítása há-
romszögekre bontás-
sal. A terület mérték-
egységeinek átváltása. 
A területszámítás al-
kalmazása sokszögla-
pokkal határolt testek 
felszínének kiszámítá-
sában, illetve a fiziká-
ban és a gyakorlati 
életben. 
A körről tanultak isme-
rete, adott középponti 
szöghöz tartozó körív 
hosszának, a körgyűrű 
és a körcikk területé-
nek kiszámítása. 
A térfogat szabványos 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

san a trapézok, deltoidok, paralelog-
rammák belső szögei közti össze-
függések felismertetése, alkalmazá-
suk számításokban, szerkesztések-
ben. 
A terület fogalma, tulajdonságai, 
mértékegységei. A háromszög és a 
speciális négyszögek területképlete-
inek alkalmazása. Tetszőleges sok-
szögek területének kiszámítása há-
romszögekre bontással. 
A körről tanultak kiegészítése, a kör 
kerülete, területe. 
A térfogat fogalma, mértékegységei. 
Az egyenes hasáb és az egyenes 
körhenger származtatása, tulaj-
donságaik, hálójuk, felszínük, tér-
fogatuk. Ismerkedés a gúlával, a 
gúla származtatása, hálója, felszíne. 

mértékegységeinek 
átváltása. Az űrtarta-
lom és a térfogat mér-
tékegységei közti kap-
csolat ismerete, alkal-
mazása. A térfogat-
számítás alkalmazása 
a fizikában és a ké-
miában. 
Az egyenes hasáb, 
egyenes körhenger, 
gúla származtatása, 
tulajdonságaik felsoro-
lása, hálójuk felvázolá-
sa, felszínük kiszámí-
tása. Az egyenes kör-
henger térfogatának 
meghatározása. 

Geometriai transzformációk 
A geometriai transzformáció, mint 
pont-pont függvény értelmezése. 
Mozgások, transzformációk vizsgála-
ta a síkon és a térben. 
Az egybevágósági transzformáció 
fogalmának felelevenítése, a tanult 
egybevágósági transzformációk 
rendszerezése. Szimmetriák ér-
telmezése, vizsgálata, alkalmazá-
suk háromszögek, speciális négy-
szögek, szabályos sokszögek vizs-
gálatában. 
Az eltolás fogalma, alaptulajdonsá-
gai. Az eltolás, mint egybevágósági 
transzformáció, megadása, végre-
hajtása. 
A hasonlóság fogalma, a hasonló-
ság arányának értelmezése; nagyí-
tás, kicsinyítés adott arány szerint. A 
hasonlóság alkalmazása gyakorlati 
jellegű feladatokban. A síkidomok, 
sokszögek hasonlóságának feltét-
elei. Az egybevágóság, mint a ha-
sonlóság speciális esete.  
Háromszögek hasonlóságának alap-
esetei, hasonló háromszögek szer-
kesztése. A háromszögek hasonló-
ságán alapuló számítási, szerkesz-
tési és bizonyítási feladatok. (Hason-
ló síkidomok területének, hasonló 
testek felszínének, térfogatának 
aránya.) 
A párhuzamos szelők tételének elő-
készítése, (a tétel alkalmazása sza-
kasz felosztásánál). 
A középpontos hasonlóság, mint 
geometriai transzformáció. A közép-
pontos hasonlóság segítségével 
megoldható számítási, szerkesztési 
feladatok. 

Az egybevágó, illetve a 
hasonló alakzatok fel-
ismerése. 
Az eltolás, a tengelyes 
tükrözés és a közép-
pontos tükrözés fogal-
mának és alaptulaj-
donságainak ismere-
te. Egyszerű alakzat 
tengelyes tükrözéssel, 
eltolással, illetve kö-
zéppontos tükrözés-
sel kapott képének 
megszerkesztése. 
Tengelyesen, közép-
pontosan szimmetrikus 
alakzatok felismerése. 
A hasonlóságról ta-
nultak alkalmazása 
alaprajzok, térképek, 
nézeti rajzok értelme-
zésében. Szakasz 
egyenlő részekre osz-
tásának megszerkesz-
tése. 

 

A geometriai transz-
formáció, az egybevá-
góság, a hasonlóság 
és a középpontos ha-
sonlóság, mint geomet-
riai transzformáció 
fogalmának ismerete. 
A hasonlóság feltétele-
inek, tulajdonságainak 
ismerete, alkalmazá-
sa kicsinyített vagy 
nagyított kép adott 
arány szerinti megraj-
zolásában, a hiányzó 
adatok kiszámításában 
(gyakorlati jellegű fel-
adatokban is). 
A háromszögek hason-
lósága alapeseteinek 
ismerete. A háromszö-
gek hasonlóságán 
alapuló számítási és 
szerkesztési feladatok 
megoldása. 
Középpontosan hason-
ló sokszögek szerkesz-
tése adott arány sze-
rint. 
Az euklideszi szerkesz-
tés eljárásainak és a 
szerkesztési feladatok 
megoldásmenetének 
ismerete. 
A Thalész-tétel alkal-
mazása szerkeszté-
sekben. 
Szakasz arányos fel-
osztása, ennek alkal-
mazása szerkeszté-
sekben. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

(Thalész tétele, a tétel és megfordí-
tásának bizonyítása, alkalmazása 
érintő szerkesztésénél.) 

Valószínűség. 
statisztika 

Egyszerű valószínűségi kísérletek 
végzése, a kimenetel becslése, meg-
figyelése, lejegyzése, táblázatba 
rendezése. A becslés és a valósá-
gos kimenetel összehasonlítása. A 
relatív gyakoriság fogalma, meghatá-
rozása. A valószínűség kiszámítása 
kombinatorikus gondolatmenettel. A 
kiszámított valószínűség és a relatív 
gyakoriság összehasonlítása. 
A valószínűségi kísérletekben, illetve 
a mindennapi életben megfigyelt 
események kimeneteleinek statiszti-
kai feldolgozása. A kimenetelek kü-
lönböző szempontok szerinti katego-
rizálása, rendezése. A megoszlások 
szemléltetése különböző diagramok-
kal, táblázatokkal. Adathalmazok 
elemzése (módusz, medián, terjede-
lem) és értelmezése. Az átlag 
meghatározása, az eredmények 
átlag körüli szóródásának megfigye-
lése (tapasztalatszerzés). 
Két változó véletlen kapcsolatának 
megfigyelése, ábrázolása. 

Statisztikai adatokat 
tartalmazó táblázatok-
ról, grafikonokról ada-
tok leolvasása, össze-
függések megfigyelé-
se, értelmezése. Az 
átlag kiszámítása. 

Egyszerű kísérletek-
ben a valószínűség 
becslése, esetleg 
meghatározása, a 
kimenetelek lejegyzé-
se, a relatív gyakoriság 
kiszámítása. 
Statisztikai adatok 
gyűjtése, rendezése, 
rendszerezése, elem-
zése, értelmezése, 
ábrázolása grafikonnal, 
diagrammal, leggyako-
ribb adat, középső 
adat meghatározása. 
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3. Történelem 

1) Általános nevelési célok 
a) E tantárgy tanítása során az egyik legfontosabb cél a történeti szemlélet kialakítása és fejlesztése. 

Az emberi kultúra minden eleme egy felhalmozási folyamat eredményeként jött létre. A mában is to-
vább élnek évezredekkel ezelőtti civilizációk vívmányai, minden új nemzedék sorsa függ az előzőé-
től. Az egyes korok és társadalmak embere kihívásokkal kellett, hogy szembenézzen, és válaszolnia 
kellett ezekre. A folyamatosság mellett tehát a folytonos változtatás alakította az emberi történelmet. 
Ismerjék fel a tanulók, hogy az értékek megőrzésének milyen nagy szerepe van a társadalomban. 

b) A múlt felidézése, a képességfejlesztés akkor lehet eredményes, ha sikerül felkelteni az érdeklődést 
a történelem iránt, ha sikerül igazodni az 5-8. évfolyamok életkori sajátosságaihoz. Az érdeklődés 
felkeltésének a múlt élményszerű megjelenítésén, a történetek tanításán kell alapulnia. 

(1) Az 5-6. évfolyamos tanulókat a konkrét gondolkodás jellemzi. Éppen ezért a történetekből ki-
indulva lehet az eseményeket, tényeket, fogalmakat és összefüggéseket megtanítani. A tör-
ténettanítás mellett a képszerű megjelenítésre törekvés teheti színesebbé az oktatást. Fon-
tos azonban már ekkor is a kritikai szemlélet kialakításának megkezdése. 

(2) A 7–8. évfolyamok történelemtanítása nem jelent gyökeres változást az eddigiekhez képest, 
de továbblépést igényel az önálló véleményalkotás, ismeretszerzés, a tananyag magasabb 
szintű feldolgozása terén. A történettanítás mellett a történelem megismerésének elmélyül-
tebb, összetettebb módszereit kell alkalmazni. 

c) Az érdeklődés felkeltését szolgálja az is, hogy a történelmi események bemutatása mellett hangsúlyos szerepet kap 

az életmód, a mindennapok világának megrajzolása, különös tekintettel a gyermekek sorsára. 

2) Fejlesztési feladatok 
d) A történelem minden társadalom kollektív emlékezete. A múlt megismerése nélkülözhetetlen ahhoz, 

hogy az ember eligazodjon saját világában. Az azonosságtudat kialakulásának is előfeltétele. 
e) Nem lehet az általános iskolai történelemoktatásnak a feladata a múlt teljességre törekvő bemutatá-

sa. Képeket lehet csak felvillantani a történelemből. Meg kell alapozni az általános műveltség törté-
nelmi tárgyi tudását, úgy, hogy az ismeretek és a képességfejlesztés egyensúlyára törekszünk. Így 
lehet eredményesen felkészíteni a tanulókat a középiskolai tanulmányokra. 

f) A történelemoktatás feladata az ismeretátadáson és a képességfejlesztésen túl teret adni a nevelési 
célok megvalósításához. Az események, történelmi személyek életének ismertetése alkalmat adhat 
az emberi társadalmak sokszínűségének, egymásra hatásának bemutatására, az egyetemes és az 
európai kultúra értékeinek megismertetésére. A múlt gazdag tárháza segítség lehet az iskola és a 
történelemtanár szabadon megválasztott nevelési célkitűzéseinek megvalósításához. 

g) Az állampolgári ismeretek tanításának az a feladata, hogy segítsen eligazodni a jelenkor viszonyai-
ban, megtanítson a demokratikus közélet működésének elveire, jogi szabályozottságára, a demokra-
tikus állam felépítésére. 

 
3) Fejlesztendő kompetenciák 

5. osztály 
Tanulás tanulása 

(1) A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk 
gyűjtése. 

(2) Lelet és rekonstrukció összevetése. Rekonstrukciós rajzok és néprajzi képi források össze-
hasonlítása. 

(3) Párhuzamok keresése a megismert történelmi élethelyzetek, események, életmód és mai 
életünk között. 

(4) Információk gyűjtése a tankönyv szövegéből és a tanári előadásból. A könyvtár használata 
információgyűjtésre történelmi személyiségekről, eseményekről. Képi és szöveges informá-
ciók összevetése. Képek jellemző vonásainak kiemelése, rendszerezése. 

(5) Egyszerűbb korabeli írásos források olvasása és értelmezése elsősorban tanári segítséggel. 
Anyanyelvi kommunikáció 

(6) Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 
(7) A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben. 
(8) Rajz, festmény, modell készítése történelmi eseményről, helyszínről, élethelyzetről. 
(9) Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése. 
(10) A tanári elbeszélés és a tankönyvi szöveg reprodukálása szóban és írásban vázlat, tanári 

kérdések segítségével. Írásban önálló szöveg elkészítése megadott kulcsszavak segítségé-
vel. 
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(11) Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári segítséggel és önálló-
an. 

(12) Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönböztetése tanári segítséggel és önálló-
an. 

Matematikai kompetencia 
(13) Történelmi események időrendbe állítása. 
(14) Az őskor és ókor megkülönböztetése. A jelen, a múlt és a régmúlt megkülönböztetése. A Kr. 

e., 
Kr. u., illetve az évtized, évszázad, évezred fogalmak megértése, gyakorlása. 

(15) Néhány, a kerettantervben szereplő alapvető évszám ismerete, amelyek tájékozódási pont-
ként szolgálhatnak. 

(16) A kerettantervben felsorolt helyekhez események kapcsolása. Az események helyszíneinek 
megnevezése. 

(17) A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző mé-
retarányú térképen és térképvázlaton. Távolságok összehasonlítása. 

(18) A földrajzi és a történelmi atlasz összevetése az egyes időszakoknak és helyszíneknek 
megfelelően. Térképolvasás a térkép grafikái és a megismert térképjelek segítségével. 

6. osztály: 
Tanulás tanulása 

(1) A tankönyvi és egyéb képi információk feldolgozása tanári segítséggel. Képi információk 
gyűjtése egy adott témáról. A képek közti összefüggések felismerése, rendszerezése. 

(2) Korabeli építészeti és tárgyi emlékek megfigyelése a lakóhelyen vagy közelében, múzeu-
mokban. Korabeli használati tárgyak, leletek funkcióinak megismerése. 

(3) Filmélmények felidézése és értelmezése, oktatófilmek elemzése tanári segítséggel. 
(4) A korosztálynak készült történelmi tárgyú lexikonok, enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek 

használata. 
(5) Egyszerűbb korabeli írásos források (legenda, krónika, históriás ének, emlékirat) olvasása 

és értelmezése elsősorban tanári segítséggel. A kerettantervben megjelölt személyiségek, 
fogalmak összekapcsolása. Egyszerű mennyiségi mutatók (lakosság, terület,) gyűjtése, ér-
telmezése és összevetése. 

(6) A középkorból eredeztethető ma is élő népi hagyományok, szokások gyűjtése. 
Anyanyelvi kompetencia 

(7) A látott építészeti, tárgyi emlékek jellemzőinek bemutatása emlékezetből. 
(8) Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról. 
(9) Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert fogalmak fel-

használásával. Megadott kulcsszavak segítségével írásban önálló szöveg elkészítése. 
(10) Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése. 
(11) Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka alapján, tanári 

segítséggel. 
(12) Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári segítséggel. 
(13) Kiselőadás tartása egy-egy könnyebben feldolgozható történelmi eseményről, történelmi 

személy életrajzáról. 
(14) Érvek és ellenérvek szembeállítása alternatívák és ellentétes nézetek esetén a történelem-

ben tanári segítséggel. 
Matematikai kompetencia 

(15) A tárgyalt nagy történeti korszakok elhatárolása tanári segítséggel. 
(16) A történelmi múlt jelenben való továbbélésének felismerése. Törtélelmi események időrend-

be állítása. 
(17) Annak gyakorlása konkrét példák segítségével, hogy a különböző területeken végbement 

események közül melyik történt előbb, melyik később. 
(18) A tájékozódási pontként megtanítandó kerettantervi, alapvető évszámok ismerete. 
(19) A kerettanterv követelményeiben felsorolt helyek felismerése, megmutatása különböző mé-

retarányú térképen és térképvázlaton. 
(20) A földrajzi elhelyezkedés és a történetekben megjelenő események összefüggéseinek fel-

ismerése tanári segítséggel. 
(21) Országok területi változásainak megfigyelése különböző történelmi térképeken. 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 84 

4) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5. osztály: 
 

Tematikai egység 
Az emberiség őskora.  

Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája 
Órakeret 

14 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri az emberi munka és a környezethez való alkalmazkodás 
jelentőségét, valamint a különböző emberi közösségeknek (család, törzs stb.) 
az egyes történelmi korokban betöltött szerepét. Tudatosulnak benne az állam 
különböző társadalomszervező funkciói (munka megszervezése, védelem 
stb.). Belátja, hogy az emberi civilizációt sokak munkája teremtette meg, vala-
mint a múlt emlékei, maradványai megóvásra érdemesek. 
Képes tankönyvi olvasmányok és képek által közvetített történetekből ismere-
teket szerezni az őskorról és az ókori Keletről, valamint azok valós és fiktív 
elemeinek a megkülönböztetésére a régi korokról szóló történetekben. A törté-
netek elmesélésével fejleszti szóbeli kifejezésmódját. Megérti az időszámítás 
jelentőségét és megismeri annak technikáját. Felismeri a történelmi térképek 
sajátosságait, a földrajzi térképekhez viszonyítva is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai 
– múzeumpedagógiai 
órák (A régészet; 
Miről mesélnek a 
csontok) 
Az őskori ember 
mindennapjai, az 
újkőkori változások. 
Művészek és meste-
rek. 
Időmérés, időszámí-
tás. 
Mezopotámia 
Egyiptom, a pirami-
sok népe. 
Az Ószövetség népe, 
Fönícia 
India, Kína 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Tankönyvi szövegek tanulmányozása. (Pl. a 
régészet szerepe a múlt megismerésében.) 
Képek, képsorok megfigyelése. (Pl. az emberek 
őskori tevékenységei leletek és rekonstrukciós 
rajzok alapján.) 
Információk rendezése. (Pl. bibliai történetek 
olvasása alapján.) 
A hallott és olvasott elbeszélő szövegek tartal-
mának elemzése. (Pl. bibliai történetek meg-
hallgatása, olvasása alapján.) 
Kritikai gondolkodás:  
Valós és fiktív elemek megkülönböztetése. (Pl. 
Bábel tornya.) 
Kommunikáció: 
Ismertető az őskori szerszámokról, eszközök-
ről; a művészet kezdeteiről. (Pl. a barlangrajzok 
és őskori szobrok alapján.) 
A nagy folyamok szerepének érzékeltetése a 
földművelés kialakulásában. (Pl. az öntözéses 
földművelés és a kereskedelem kialakulásának 
okai, következményei.) 
Az ókori kulturális örökség számbavétele írás-
ban és szóban. (Pl. a piramisok, a kínai nagy 
fal; az írásfajták. 
Tájékozódás időben és térben: 
Az időszámítás kialakulásának okai és jelentő-
sége. (Pl. időszalag készítése.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mondák, mitológiai történe-
tek, bibliai történetek (pl. a 
teremtéstörténet és a vízözön 
története a Bibliában). 
Erkölcstan: 
Alapvető erkölcsi értékek. 
Természetismeret: 
Tájékozódás a térképen, 
égtájak, földrészek, alapvető 
térképészeti jelölések. Az 
állatok háziasítása. 
Vizuális kultúra:  

Őskori művészet: építmé-
nyek, barlangrajzok, szobrok 
(pl. Stonehenge, altamirai 
barlangrajz). Egyiptomi és 
mezopotámiai sírtípusok és 
templomok (pl. Kheopsz fá-
raó piramisa, zikkurat 
/toronytemplom/, a karnaki 
Amon templom), szobrok az 
ókori Egyiptomból (pl. az 
írnok szobra, Nofretete fej-
szobra), ókori keleti falfest-
mények vagy domborművek 
(pl. Fáraó vadászaton – thé-
bai falfestmény). 

Minimum köve-
telmények 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi for-
rás, tény és bizonyíték. 

Életmód, kereskedelem, város, állam, egyeduralom, gazdaság, társadalom, kul-
túra, vallás, többistenhit, egyistenhit. 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, 
Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hierog-
lifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetséghéber Biblia, zsidó vallás. 
Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes. 
Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína. 
Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése). 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 85 

 

Tematikai egység Az ókori görög-római világ 
Órakeret 

23 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az ókori görögséget a közös nyelv, a mondai történe-
tek, a vallás és az olimpiai játékok kapcsolták össze. Látja, hogy az athéniak a 
perzsák elleni harcokban nemcsak a földjüket, városukat védték, hanem a 
szabadságukat is. Értékeli az ókor hőseinek közösségükért tett bátor, önfelál-
dozó magatartását. Megérti, hogy a történelem szereplőit, hőseit elsősorban a 
közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékelhetjük. Tisztában van 
azzal, hogy az ókori rómaiak olyan hatalmas birodalmat hoztak létre, amely a 
Kárpát-medence területére is kiterjedt, így fontos a pannóniai római öröksé-
günk kulturális emlékeinek megismerése, megbecsülése és védelme. 
Képes szöveges és képi információk gyűjtésére, azok egymással való össze-
vetésére ókori görög-római témákból, valamint korabeli régészeti emlékek 
megfigyelésére, lelet és rekonstrukció összevetése is. A megismert történelmi 
fogalmakat helyesen alkalmazza, az egyszerű írásos forrásokat megérti, és 
tanári segítséggel feldolgozza. Képes történelmi események időrendbe állítá-
sára és időszalagon való elhelyezésére is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Agörög történelem 
hajnalán 
A trójai háború 
Az ókori olimpiák 
Athén, Spárta 
A görög-perzsa hábo-
rúk 
Athén fénykora és 
bukása 
A világhódító Nagy 
Sándor 
A család és a gyermek 
az ókori Görögország-
ban 
Róma születése 
A hódító Róma 
A köztársaságból 
egyeduralom 
A csaászárság kora 
Városnézés az ókori 
Rómában 
Oktatás és kultúra az 
ókori Rómában 
Rómaiak hazánk terü-
letén 
A kereszténység szü-
letése 
A kereszténység és a 
birodalom 
A császárság válsága 
és a Római Birodalom 
bukása 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk gyűjtése a görög világról. (Pl. az 
életmód jellegzetességei.) 
Információk gyűjtése a görög-római világban 
lezajlott jelentősebb háborúkról képek és törté-
nelmi térképek segítségével. (Pl. a görög-
perzsa háborúk, a pun háborúk.) 
Történetek és képek gyűjtése az ókori római 
világból. (Pl. Romulus és Remus mondája; ol-
vasmányok feldolgozása Róma fénykoráról.) 
Képszerű ismeretek gyűjtése az antik építészet-
ről. (Pl. a görög és római építészet hasonlósá-
gainak és különbségeinek összevetése.) 
Kritikai gondolkodás: 
Valóság és fikció szétválasztása egy-egy görög 
és római mondában. (Pl. a trójai faló története 
vagy Romulus és Remus.) 
Mondák forráskritikai elemzése. (Pl. valós és 
fiktív elemek megkülönböztetése az Ariadné 
fonaláról szóló történetben.) 
A hódító Róma történelmi szerepe. (Pl. a római 
hódítások pozitív és negatív következményei.) 
Lelet és rekonstrukció összevetése. (Pl. Colos-
seum, diadalívek. ) 
Kommunikáció: 
A görög világ főbb jellegzetességeinek bemuta-
tása. (Pl. néhány monda szóbeli felidézése.) 
Szituációs játék. (Pl. az athéni demokrácia mű-
ködése.) 
Rendszerező tábla készítése (pl. az ókori Hel-
lászról és a Római Birodalomról). 
Tájékozódás időben és térben: 
Az Itáliai-félsziget elhelyezkedése, felszínének 
jellegzetességei. A Római Birodalom terjeszke-
dése. (Pl. a második pun háború nyomon köve-
tése történelmi térképen; a Római Birodalom 
helye Európa mai térképén.) 
Az időszámítás technikájának gyakorlása. (Pl. a 
főbb görög és római események ábrázolása 
párhuzamos időszalagon.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Mese, monda, mítosz (pl. 
ismert görög mondák Pro-
métheuszról, Odüsszeusz-
ról, Daidalosz és Ikarosz-
ról). 
Idegen nyelvek:  
Néhány példa a görög/latin 
szavak átvételére a tanult 
idegen nyelvben. 
Matematika: 
A római számok. 
Erkölcstan: 

A vallási közösség és vallá-
si intézmény.  
A nagy világvallások világ-
képe és erkölcsi tanításai. 
Természetismeret:  
A félsziget fogalma, jelleg-
zetességei a gazdasági 
életben. A Balkán-félsziget 
és az Itáliai-félsziget Euró-
pa térképén.  
Vizuális kultúra:  
Ókori épületek maradványai 
(pl. az athéni Akropolisz, a 
római Colosseum); a görög 
és római emberábrázolás, 
portrészobrászat; korai 
keresztény és bizánci temp-
lomok. 
Mozgóképkultúra és média-
ismeret: Részletek népsze-
rű játékfilmekből 

Minimum köve-
telmények 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 
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Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, gazdaság, termelés, állam, 
birodalom, egyeduralom, demokrácia, királyság, köztársaság, császárság, vallás, 
vallásüldözés. 

Fogalmak: mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, 
provincia, jeruzsálemi szentély, Újszövetség, népvándorlás. 
Személyek: Zeusz, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jé-
zus, Mária, József, Attila. 
Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Mara-
thón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, 
Aquincum, Júdea, Betlehem, Jeruzsálem. 
Évszámok: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 753 (Róma alapí-
tása), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), 
Kr. u. 476 (a Nyugatrómai Birodalom bukása, az ókor vége). 

 

Tematikai egység A középkori Európa világa 
Órakeret 

16 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a különböző népek vallása, kulturális, társadalmi és 
gazdasági tevékenysége kölcsönösen hat egymásra. Látja, hogy a közössé-
geket a munka tartja fenn, a gazdasági fejlődés szempontjából pedig fontos az 
egyéni érdekeltség, valamint azt is, hogy a társadalmi életet a szellemi és 
anyagi viszonyok együttesen határozzák meg. Érzékeli, hogy a korszak meg-
határozó vallási és szellemi irányzatainak (lovagi kultúra, humanizmus stb.) 
máig mutató hatásuk van. Felismeri a középkori keresztény államok kialakulá-
sa jelentőségét. 
Képes a középkori Európa főbb változásainak a bemutatására, meghatározó 
vallásainak megkülönböztetésére jellegzetességeik alapján. Sokoldalúan és 
kritikus szemlélettel megismeri a középkori ember életét, és fejleszti szóbeli 
kifejezőképességét erről szóló történetek elbeszélésével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A népesség a kö-
zépkorban 
Mi maradt a Római 
Birodalomból? 
Vallás és biroda-
lom: az iszlám 
Nagy Károly udva-
rában 
A várak urai 
Múzeumpedagógiai 
óra: a lovagi élet 
A lovagvárak és 
lovagias lovagok 
A falvak és lakói 
A városok és lakói 
„Imádkozzál és 
dolgozzál” 
Múzeumpedagógiai 
óra: A középkori 
egyház 
(Kaposszentjakabi 
apátság) 
Az ismeretszerzés 
a középkorban 
A középkor öröksé-
ge 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A középkori élet színtereinek, főbb jellemzőinek 
megismerése. (Pl. a földesúri vár felépítésének, az 
egyes részek funkciójának számba vétele képek 
alapján.) 
Ismeretek gyűjtése az érett középkorról. (Pl. a rene-
szánsz stílus jegyeinek megfigyelése festmények, 
szobrok és épületek képeinek segítségével; a vallási 
fanatizmus megnyilvánulásai.) 
Kritikai gondolkodás: 
Társadalmi csoportok jellegzetességeinek felismeré-
se, összevetése. (Pl. a bencés rend legfontosabb 
jellegzetességeinek ismerete; társadalmi csoportok 
[szerzetesek, lovagok] közös jellemzői.) 
A középkori városok jellegzetességeinek számbavé-
tele, magyarázata, az életmód jellemzői. (Pl. képek 
és térképek segítségével megértetni, miért az adott 
helyen alakultak ki a középkori városok.) 
Kérdések megfogalmazása egyszerű írásos források 
alapján. (Pl. a könyvnyomtatás elterjedésének jelen-
tősége a kultúrában.) 
Kommunikáció: 
A középkori életmód ismertetése szóban vagy fel-
dolgozása játékos formákban. (Pl. apródból lovag – 
a lovaggá válás folyamatának megbeszélése drama-
tizált formában.) 
Események, történések dramatikus megjelenítése. 
(Pl. hűbéri eskü, lovaggá avatás.) 
Tájékozódás időben és térben: 
A középkori birodalmak térképen való elhelyezése. 
(Pl. a Frank Birodalom, a Bizánci Császárság.) 
Az időszalag használatának, valamint a tanult év-

Magyar nyelv és irodalom: 
Középkori témájú mesék, 
mondák királyokról, lova-
gokról, földesurakról. 
Idegen nyelvek: 
A híresebb középkori 
városok nevének helyes 
kiejtése a tanult nyelven. 
Matematika: 
Az „arab” számok eredete. 
Vizuális kultúra: 
A középkori építészet, a 
román és a gótikus stílus 
jellemzői; középkori fres-
kók, táblaképek, üvegab-
lakok és oltárszobrok. 
Reneszánsz paloták. 
A reneszánsz nagy mes-
terei. 
Ének-zene:  
Gregorián énekek, a re-
neszánsz zene. 
Testnevelés és sport: 
Érdekességek a testedzés 
történetéből – a parasztok 
sportjai, lovagi játékok. 
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számokkal való számítás gyakorlása. (Pl. a tanult 
események elhelyezése az időszalagon.) 

minimum köve-
telmények 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi for-
rás. 

Társadalom, társadalmi csoportok, életmód, város, falu, gazdaság, kereskede-
lem, pénzgazdálkodás, piac, politika, állam, államforma, politika, állam, államfor-
ma, királyság, császárság, egyeduralom, birodalom, vallás, vallásüldözés, kultú-
ra. 

Fogalmak: középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, 
iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, zsidóüldözés, kolostor, kódex, lovag, középkori 
város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás. 
Személyek: Nagy Károly, Mohamed, Szent Benedek, Gutenberg. 
Topográfia: Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Né-
met-római Császárság. 
Évszámok: 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század 
(könyvnyomtatás). 

 

Tematikai egység A magyarság történetének kezdetei és az Árpádok kora 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Magyar népmesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefajták; 
mondák, regék, legendák. Alsó tagozatos olvasmányok a hun-magyar monda-
körből, a vérszerződésről, a honfoglalásról, Szent Istvánról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megbecsüli az országalapítók és -építők (uralkodók és közemberek) 
munkáját és emlékét. Felismeri a közösségi összefogás, áldozatkészség és 
helytállás erejét a haza építésében és védelmében. Értékeli hazánk európai 
keresztény államközösségbe való sikeres beilleszkedését, felismeri a keresz-
tény értékrend máig ható elemeit és azok jelentőségét. Belátja, hogy az utókor 
a korszak szereplőit a közösség érdekében tett cselekedeteik alapján értékeli. 
Megismeri és feldolgozza a magyarság régmúltját, a tények és a vitatott kér-
dések (eredet, rokonság stb.) együttes feltárásával is. Felismeri a mondák és 
valóság közötti kapcsolatokat és ellentmondásokat egyaránt. Különböző forrá-
sok feldolgozása és ütköztetése révén fejleszti kritikai gondolkodását. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarok történeté-
nek kezdetei 
A magyar nép vándorlá-
sa 
Népek átutazóban 
Megtelepedés és kalan-
dozások 
Múzeumpedagógiai 
foglalkozás: Hol és ho-
gyan éltek őseink? 
Az államalapítás 
Szent Istrván örökében 
A változások kora 
Koronázási jelvényeink 
IV. Béla és a tatárve-
szély 
A tatárjárás és az újjá-
építés 
Árpád-kori emlékeink 
„Az egynyelvű és erköl-
csű ország gyenge és 
törékeny 

Ismeretszerzés, tanulás: 
A magyar őstörténetre vonatkozó ismeretek 
szerzése különböző típusú forrásokból. (Pl. 
a rovásírásos ABC megismerése.) 
Történetek megismerése és feldolgozása. 
(Pl. Szent István és Szent László legendái-
ból.) 
Kritikai gondolkodás: 
Forrásütköztetés a honfoglaló magyarok 
életmódjára vonatkozó ismeretek megbe-
szélése során. (Pl. az ősi magyar hitvilág és 
az új vallás összehasonlítása.) 
Történelmi személyiség jellemzése (pl. 
Szent István király Intelmeinek rövid részle-
tei alapján). 
Kommunikáció: 
Beszámolók, kiselőadások tartása. (Pl. Csa-
ba királyfi, a vérszerződés, a fehér ló mon-
dája.) 
Rekonstrukciós rajzok elemzése. (Pl. az ősi 
magyar öltözködés, lakhely, szerszámok és 
fegyverek.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Történelmi mozgások megragadása. (Pl. a 
honfoglalás útvonalai.) 
Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a jelentő-
sebb Árpád-házi uralkodók elhelyezése az 
időszalagon.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
A hun-magyar mondakör. 
Részletek magyar szentek 
legendáiból. 
Természetismeret: 
A Kárpát-medence tájegysé-
gei, gazdaságföldrajzi jelleg-
zetességeik. 
Ének-zene: 
A magyar népzene régi réte-
gű és új stílusú népdalai, a 
népi tánczene. 
Vizuális kultúra: 
Festmények, szobrok és 
filmek a magyar mondavilág-
ról, a vérszerződésről, a hon-
foglalásról és az államalapí-
tásról. Népvándorlás kori 
tárgyak. A román stílus hazai 
emlékei. 
Mozgóképkultúra és média-
ismeret:  
Részletek népszerű játékfil-
mekből (pl. Koltay Gábor: 
Honfoglalás; Koltay Gábor: 
István, a király). 
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Minimum köve-
telmények 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, 
történelmi nézőpont. 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, gazdaság, 
termelés, politika, állam, királyság, államszervezet, törvény, adó, vallás, vallásül-
dözés, kultúra. 

Fogalmak: hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, feje-
delem, táltos, honfoglalás, kalandozás, Szent Korona, vármegye, tized, ispán, 
tatár, kun. 
Személyek: Attila, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, 
Szent László, Könyves Kálmán, IV. Béla, Szent Margit. 
Topográfia: Urál, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, 
Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi. 
Évszámok: IX. század (Etelköz), 895-900 (a honfoglalás), 997-(1000)-1038 (I. 
/Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése), 1241-1242 (a 
tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

 
6. osztály 
 

Tematikai egység A Magyar Királyság virágkora 
Órakeret 

15 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudatosul a tanulóban, hogy a királyokat, uralkodókat a történetekben megis-
mert személyes tulajdonságaik és a kor kihívásaira adott (a társadalom életére 
hatást gyakorolt) válaszaik eredményessége, illetve önfeláldozó magatartásuk 
alapján őrzi meg a történelmi emlékezet. Látja a törökellenes harcok hősies-
ségének máig ható példáját. Felismeri az összefogás jelentőségét egy függet-
lenségéért küzdő nép életében. 
Felismeri a történelmi személyiség szerepét, jelentőségét, képes személyek, 
csoportok tetteinek megindokolására, valamint történetek mesei és valóságos 
elemeinek megkülönbözetésére. Megérti és értelmezi a képi és írásos források 
szövegét. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyi hatalom megerősí-
tése I. Károly idején. 
Nagy Lajos, a lovagkirály. 
Főbb törvényei. 
Egy középkori város: Buda. 
Hunyadi János törökellenes 
harcai. 
A nándorfehérvári diadal. 
Hunyadi Mátyás uralkodása 
és reneszánsz udvara. 
Uralkodók és államférfiak. 
A mohácsi vereség és kö-
vetkezményei. Buda eleste. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk szerzése, rendszerezése és ér-
telmezése szöveges és képi forrásokból (pl. I. 
Károly politikai és gazdasági intézkedése 
írásos és képi források felhasználásával). 
Történeti események feldolgozása mai szö-
vegek és rövid korabeli források alapján (pl. a 
nándorfehérvári győzelem) 
Kritikai gondolkodás: 
Lelet és rekonstrukció összevetése. (Pl. egy 
vár romjai és makettje.) 
Kommunikáció: 
Tanulói kiselőadások tartása. (Pl. Élet a kö-
zépkori Budán.) 
Uralkodók és politikájuk jellemzése. (Pl. a 
lovagkirály külső és belső tulajdonságai.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Szinkronisztikus vázlat készítése (pl. a XIV-
XV. századi egyetemes és magyar történelem 
eseményeiről). 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 
Népmesék és mondák 
Mátyás királyról. Arany 
János: Toldi. 
Ének-zene: 
Reneszánsz zene Má-
tyás király udvarából. 
Vizuális kultúra: 
A gótikus és a rene-
szánsz stílus építészeti 
emlékei Magyarorszá-
gon. 
A középkori Buda mű-
emlékei. 
Mátyás visegrádi palotá-
ja. A corvinák. 

Értelmező kulcs-
fogalom 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értelmezés, 
történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-
galom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gaz-
daság, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, politika, állam, törvény, ki-
rályság, vallás, kultúra. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, 
végvár. 
Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, 
Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán. 
Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács. 
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Évszámok: 1308 (I. Károly trónra lépése), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 
(Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség). 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 
Órakeret 

16 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóban tudatosul, hogy az emberi alkotótevékenység, kezdeményezőké-
pesség (tudományos felfedezések és technikai találmányok stb.) a gazdasági 
fejlődés meghatározó elemei. Felismeri, hogy a felfedezők, újítók töretlen hite, 
szilárd akarata és kitartása záloga a sikerességnek. Látja, hogy a fejlettebb 
népek, államok erőfölényük birtokában leigázzák, gyarmatosítják a fejletleneb-
beket, valamint, hogy az államok közötti és társadalmon belüli konfliktusok 
nem egyszer háborúhoz vagy polgárháborúhoz vezetnek, melyek jelentős 
emberáldozatokkal járnak. 
Felismeri a földrajzi felfedezések jelentőségét és hatását az európai és ameri-
kai életmódra. Megérti a XVI-XVII. századi vallási megújulás okait és jelentő-
ségét. Képes élményszerű ismeretek szerzésére a kora újkori „fényes udva-
rokról”, információk gyűjtésére, képi és szöveges források együttes kezelésé-
re, a történelmi és földrajzi atlasz együttes használatára. Párhuzamokat keres 
megismert történelmi élethelyzetek, események és mai életünk között. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-
tok 

A földrajzi felfedezések 
okai és céljai. Hódítók és 
meghódítottak. 
Felfedezők, feltalálók. 
A felfedezések hatása az 
európai (és amerikai) 
életre. 
A reformáció és a katoli-
kus megújulás. 
Történelemformáló esz-
mék. 

Az alkotmányos királyság 
létrejötte Angliában. 
A Napkirály udvara. 
A felvilágosodás kora. 
Történelemformáló esz-
mék. 
Az észak-amerikai gyar-
matok függetlenségi har-
ca. Az Egyesült Államok 
létrejötte. 
Egyezmények, szövetsé-
gek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információk szerzése és rendszerezése tanári 
elbeszélés, tankönyvi szövegek és képek alapján. 
(Pl. a Kolumbusz előtti Európán kívüli világról.) 
Következtetések levonása a feldolgozott informá-
ciókból. (Pl. a reformáció fő tanításai egy Luther-
szövegrészlet alapján.) 
Írásos vagy rajzos vázlat elemzése. (Pl. a királyi 
önkényuralom és az alkotmányos királyság jellem-
zői.) 
Kritikai gondolkodás: 
Különbségek azonosítása egy-egy történelmi je-
lenség kapcsán (pl. a felfedezések okai és céljai).  
Kommunikáció: 
Beszámolók készítése. (Pl. egy felfedező útja.) 
Saját vélemény megfogalmazása (pl. a felvilágo-
sodás jelentőségéről). 
Összehasonlító táblázatok készítése (pl. a katoli-
kus és protestáns vallások különbségeiről). 
Tájékozódás időben és térben: 
A korszak néhány kiemelt eseményének elhelye-
zése az időszalagon. 
Néhány kiemelt esemény megjelölése kontúrtérké-
pen. (Pl. a felfedező utak és az első gyarmatok.) 

Vizuális kultúra: 
A protestáns temp-
lomok külső-belső 
arculata. 
A barokk stílus jel-
legzetességei. A 
versailles-i palota és 
Szentpétervár. A 
barokk legnagyobb 
mesterei. 
Ének-zene: 
A barokk és a klasz-
szikus zene néhány 
mestere. 

Értelmező kulcs-
fogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi for-
rás, értelmezés, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfo-
galom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, életmód, város, gaz-
daság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, politika, 
állam, államszervezet, alkotmányos királyság, köztársaság, parlamentarizmus, 
birodalom, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsui-
ta, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány. 
Személyek: Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Wa-
shington. 
Topográfia: Amerika, Versailles, London, Szentpétervár. 
Évszámok: 1492 (Kolumbusz Amerikában), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az 
amerikai Függetlenségi nyilatkozat). 
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Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Mondák és történetek Hunyadi Jánosról, a törökellenes harcok világáról, az 
„igazságos” Mátyásról, valamint a mohácsi tragédiáról. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazafiság erősítése a hódítókkal szembeni védekezés, a hősi önfeláldozás 
példáin keresztül. A tanuló felismeri, hogy az ország közösségeinek széthúzá-
sa gyengíti a társadalom védekező képességét a hódítókkal szemben, az ösz-
szefogás és az egységes fellépés azonban még egy vereség esetén is a be-
hódolás helyett megegyezést eredményezhet. 
Felismeri a török terjeszkedés megállításának jelentőségét hazánk és Európa 
szempontjából. Érzékeli, hogy két nagyhatalom közötti helyzetünk fokozott 
terhet rótt a társadalom minden rétegére. Látja a politikai megosztottság kö-
vetkezményeit. Észleli, hogy az egyeduralmi törekvések saját céljával ellenté-
tes hatást válthatnak ki. Képes egymásnak ellentmondó források értékelésére. 
Igény felkeltése múzeumok, várak felkeresésére határokon innen és túl. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A három részre szakadt 
ország lakóinak élete. 
Végvári harcok – végvári 
hősök. A nagy várháborúk 
éve (1552). 
Békék, háborúk, hadvise-
lés. 
Reformáció és katolikus 
megújulás Magyarorszá-
gon. 
Az Erdélyi Fejedelemség 
aranykora Bethlen Gábor 
idején. 
Élet a török hódoltságban. 
Öltözködés, divat 
Habsburg-ellenes harcok és 
vallási mozgalmak a XVII. 
században, a török kiűzése. 
A Rákóczi-szabadságharc. 
Az ország újjáépítése, a 
hódoltsági területek bené-
pesítése. 
Kisebbség, többség, nem-
zetiségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Információgyűjtés, rendszerezés a 
tankönyvből és olvasókönyvekből (pl. 
a végvári katonák életéről). 
Életmód-történeti ismeretek gyűjtése. 
(Pl. a kor jellegzetes magyar, német 
és török ruházkodása.) 
Kritikai gondolkodás: 
A három országrész jellegzetességei-
nek összevetése. 
A személyiség szerepe a történelem-
ben. (Pl. II. Rákóczi Ferenc élete, 
pályaképe.) 
Kommunikáció: 
Kiselőadás tartása a reformációról és 
ellenreformációról. (Pl. kulturális ha-
tásuk elemzése.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Történelmi térkép elemzése. (Pl. in-
formációk gyűjtése a három részre 
szakadt ország térképének segítsé-
gével, etnikai változások a XVIII. szá-
zadi Magyarországban.) 

Magyar nyelv és irodalom: 
Gárdonyi Géza: Egri csillagok; 
Arany János: Szondi két apródja. 
Ének-zene: 
Népdalok a török korból, kuruc 
dalok. A barokk zene. A tároga-
tó. 
Vizuális kultúra: 
Jelentősebb barokk műemlékek 
Magyarországon. 
Az erdélyi építészet jellegzetes-
ségei. 
A török hódoltság műemlékei: 
mecsetek, minaretek és fürdők. 
Mozgóképkultúra és médiaisme-
ret:  
Részletek népszerű játékfilmek-
ből (pl. Várkonyi Zoltán: Egri 
csillagok). 

Értelmező kulcs-
fogalom 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyí-
ték, értelmezés, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-
galom 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, nemzetiség, népes-
ségfogyás, életmód, város, gazdaság, termelés, kereskedelem, pénzgazdálko-
dás, piac, adó, politika, állam, államszervezet, rendelet, birodalom, vallás, vallás-
üldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, 
úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet. 
Személyek: Dobó István, Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákó-
czi Ferenc, Mária Terézia, II. József. 
Topográfia: Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debre-
cen. 
Évszámok: 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Bu-
da visszavívása), 1703-1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740-1780 (Mária Te-
rézia). 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 91 

 

Tematikai egység 
A forradalmak és a polgárosodás kora Európában és Ma-

gyarországon 
Órakeret 

21 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a polgárosodással párhuzamosan a szabadság, 
egyenlőség, testvériség eszméinek együttese nagy társadalmi mozgósító erő-
vel hat. Látja, hogy a jelentős társadalmi és gazdasági átalakulásoknak egy-
aránt vannak győztesei és vesztesei, e folyamat vizsgálata feltárhatja a sze-
mélyes és közösségi sors közötti összefüggéseket. Megérti, hogy az utókor 
nézőpontjából többnyire az válik történelmi személyiséggé, hőssé vagy mártír-
rá, aki a személyes érdekei elé helyezi a közösség hosszú távú érdekeit. 
Látja a középkori államok és a polgári nemzetállamok közti különbségeket. 
Értékeli a polgári nemzetállammá válás békés és erőszakos útjait. Hazafiságra 
nevelés a reformkor, a forradalom és a szabadságharc tanításának során. 
Megismeri és értékeli a korszak nagy történelmi személyiségei példamutató 
életét és munkásságát. Megismeri a reformkor legjelentősebb eredményeit, és 
értékeli ezek jelentőségét a korábbi magyarországi és a korabeli európai vi-
szonyok tükrében. Képes a történeti forrásokon túl más tantárgyak ismeretei-
nek, információinak felhasználására, következtetések levonására történelmi 
térképek segítségével. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom és 
vívmányai. A jakobinus 
terror. 
Napóleon felemelkedése 
és bukása. 
Uralkodók és államférfiak. 
Az ipari forradalom első 
feltalálói és találmányai. 
Közlekedés, úthálózat, 
hírközlés. 
Széchenyi István elméleti 
és gyakorlati munkássá-
ga. 
A reformkori rendi or-
szággyűléseken felmerülő 
fő kérdések. 
Kossuth Lajos programja 
és szerepe a reformkor-
ban. 
Az 1848-as forradalom. 
A szabadságharc fonto-
sabb csatái és jeles sze-
replői, a többség és ki-
sebbség összefogása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 
Ismeretszerzés tanári elbeszélés és vázlatrajz 
alapján. (Pl. Széchenyi és Kossuth reformkori 
tevékenysége.) 
Következtetések levonása rövid közjogi forrás-
részletekből. (Pl. az Emberi és polgári jogok 
nyilatkozatából.) 
Példák gyűjtése szöveges források alapján a 
többségi és kisebbségi társadalom összefogá-
sára: A zsidó közösség szerepe a szabadság-
harc eseményeiben és az ezért kivetett kollektív 
hadisarc; a nemzetiségek szerepe. 
Kritikai gondolkodás: 
Változások és hatásaik nyomon követése. (Pl. a 
szabadságharc bukásának következményei.) 
Érvekkel alátámasztott vélemény megfogalma-
zása. (Pl. Robespierre zsarnok vagy forradal-
már?) 
Kommunikáció: 
Tanulói kiselőadás jelentős történelmi szemé-
lyiség életéről. (Pl. Wesselényi Miklósról, Köl-
csey Ferencről.) 
Tájékozódás időben és térben: 
Jelentős események egymásra hatásának vizs-
gálata. (Pl. a forradalom és a pozsonyi rendi 
országgyűlés történései.) 

Magyar nyelv és iroda-
lom: 
Csokonai, Kölcsey, Vö-
rösmarty és Petőfi ver-
sei; Jókai Mór: A kőszí-
vű ember fiai. 
Természetismeret: 
Az iparfejlődés környe-
zeti hatásai. 
Ének-zene: 
Marseillaise, a nagy 
romantika mesterei. 
Erkel: Himnusz; Egressy 
Béni: Szózat; 1848-as 
dalok. 
Vizuális kultúra: 
A kort bemutató történeti 
festmények. 

Értelmező kulcs-
fogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, értel-
mezés, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-
galom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, forradalom, fel-
emelkedés, lesüllyedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, 
termelés, erőforrás, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 
adó, politika, állam, államforma, királyság, köztársaság, államszervezet, hatalmi 
ág, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, 
bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, 
közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágy-
felszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény. 
Személyek: XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey 
Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyá-
ny Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József. 
Topográfia: Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad. 
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Évszámok: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a 
Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832-1836 (reformországgyűlés), 1848. 
március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatko-
zat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése). 

 
5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) Az egyetemes emberi értékek elfogadása az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar 
kultúrkincs élményszerű megismerésével. A családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás 
élményének személyes megélése. 

b) A történelmet formáló, alapvető folyamatok, összefüggések felismerése (pl. a munka értékteremtő 
ereje) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok azonosítása. 

c) Az előző korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak felidézése. 
d) A tanuló ismerje fel, hogy a múltban való tájékozódást segítik a kulcsfogalmak és fogalmak, amelyek 

fejlesztik a történelmi tájékozódás és gondolkodás kialakulását. 
e) Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a közös-

ségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 
f) Tudja, hogy az egyes népeket főleg vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböz-

tetni. 
g) Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mér-

tékben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  
h) Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági tényezők együttesen be-

folyásolják. 
i) Tudja, hogy az emberi munka nyomán elinduló termelés biztosítja az emberi közösségek létfenntar-

tását. 
j) Ismerje fel a társadalmi munkamegosztás jelentőségét, amely az árutermelés és pénzgazdálkodás, 

illetve a városiasodás kialakulásához vezet. 
k) Tudja, hogy a társadalmakban eltérő jogokkal rendelkező és eltérő vagyoni helyzetű emberek alkot-

nak rétegeket, csoportokat. 
l) Tudja, hogy az eredettörténetek, a közös szokások és mondák erősítik a közösség összetartozását, 

egyben a nemzeti öntudat kialakulásának alapjául szolgálnak. 
m) Tudja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai és vallási küzdelmek számos esetben összekapcso-

lódnak. 
n) Ismerje fel ezeket egy-egy történelmi probléma vagy korszak feldolgozása során. 
o) Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és legyen képes a 

korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni. 
p) Legyen képes a történetek feldolgozásánál a tér- és időbeliség azonosítására, a szereplők csoporto-

sítására fő- és mellékszereplőkre, illetve a valós és fiktív elemek megkülönböztetésére. Ismerje a hí-
res történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges kulcsszavakat, cselekedeteket. 

q) Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni hallott és olvasott szövegekből, különböző mé-
diumok anyagából. 

r) Legyen képes emberi magatartásformák értelmezésre, információk rendezésére és értelmezésére, 
vizuális vázlatok készítésére. 

s) Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; olvasmányairól ké-
szítsen lényeget kiemelő jegyzetet. 

t) Képes legyen szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett ismereteiről, és kiselő-
adást tartani. 

u) Ismerje az időszámítás alapelemeit (korszak, évszázad, évezred) tudjon ez alapján kronológiai szá-
mításokat végezni. Ismerje néhány kiemelkedő esemény időpontját. 

v) Legyen képes egyszerű térképeket másolni, alaprajzot készíteni. Legyen képes helyeket megkeres-
ni, megmutatni térképen, néhány kiemelt jelenség topográfiai helyét megjelölni vaktérképen, vala-
mint távolságot becsülni és számítani történelmi térképen. 

w) Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figyelembe vételére. 
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6. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Képek a közép-
kori Európa 
életéből 

Nagy Károly birodalmában 
Hűbérurak és hűbéresek 
Milyen volt a középkori uradalom? 
Az arab hódítás.  
Európa 1000 körül 
A középkori egyház. 
A kolostorok világa 
Élet a falvakban.  
A mezőgazdaság fejlődése 
A lovagi élet. 
A középkori várak 
A kézművesség és a kereskedelem 
központjai: a középkori városok 
A középkori kereskedelem 
A céhmesterek. 
A középkori kézművesipar 
Európa a 15. században 
A középkori ember műveltsége 

Fogalmak: középkor, 
eretnek, hűbérúr, hű-
béres, két és három-
nyomásos gazdálko-
dás, uradalom, aján-
dék, robot, adó, job-
bágy, jobbágytelek, 
iszlám, kolostor, szer-
zetes, szent, legenda, 
ereklye, kódex, lovag, 
középkori vár, közép-
kori város, polgár, 
önkormányzat, bank, 
céh, céhmester, le-
gény, inas, távolsági 
kereskedelem, kara-
ván, vám, járvány, 
kiváltság, Városi isko-
lák, könyvnyomtatás, 
román, gót, rene-
szánsz, 
Személyek: Moha-
med, Nagy Károly 
Évszám: 476, 800 
Topográfia: Bizánc, 
Mekka 

I. Ottó, aacheni palota, 
Német-római császár-
ság, 
Hűbéreskü, hűbéri lánc 
kikből jön létre a föl-
desúri osztály 
622 medinai futás 
Iszlám tanítása 
Iszlám 5 alappillére 
Oklevelek, Szent Be-
nedek, kódex, hét 
szabad művészet, 
Szent Ferenc, keresz-
tes hadjárat 
Egyházszakadás 
A lovaggá avatás, 
lovagi torna, várak, 
földnélküli lovagok 
Pénzgazdálkodás, 
szárazföldi és tengeri 
kereskedelem, 
A technika fejlődése 
céhszabályzat, vízike-
rék, vízimalom, szél-
malom, lábító, ágyú, 
iránytű 
Pestis, fekete himlő, 
kolera 
Egyetemek, Guten-
berg, humanizmus 

Magyarország 
az Árpádok ide-
jén 

„A magyarok nyilaitól ments meg, 
Uram, minket!” 
Géza fejedelem és Szent István. Az 
államalapítás 
István király udvarában 
Az új rend megszilárdítása: Szent 
László és Könyves Kálmán 
A királyi hatalom  
hanyatlása. 
A tatárjárás (1241-1242) 
A második honalapítás 
Kultúra az Árpád-korban 

Fogalmak: kalandozó 
hadjárat, tized, várme-
gye, ispán, nádor, 
oklevél, tatár, kiskirály 
Személyek: Géza 
fejedelem, I. (Szent) 
István király, Gellért 
püspök, I. (Szent) 
László, (Könyves) 
Kálmán, Juliánus ba-
rát, IV. Béla, III. And-
rás, Anonymus, 
Évszámok: 997-1038, 
1000, 1241-42, 1301, 
Topográfia: Eszter-
gom, Fehérvár, Muhi, 
Buda 

Gazdaság és társada-
lom a letelepedés ide-
jén 
933 Merseburg, 955 
Augsburg, I. Ottó, Le-
hel, Bulcsú 
Gellért püspök, püs-
pökségek, Egyházme-
gye, Gizella, István 
király intelmei, ispán, 
nádor, (1077-
1095),(1095-1116), 
törvénynapok, isteníté-
letek, Horvátország, 
Dalmácia, vízpróba, 
tűzpróba, II. Béla, III. 
Béla írásbeli ügyinté-
zés, II. András, Bánk 
bán, 1222 Aranybulla, 
kunok, Batu kán, 1241 
muhi csata, 
kiváltságlevél, városok, 
tihanyi apátság alapí-
tólevele, Halotti be-
széd, krónikák, Kézai 
Simon, pécsi székes-
egyház, tihanyi apát-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

ság, jáki és lébényi 
templom 

Virágzó közép-
kor Magyaror-
szágon 

A királyság újjászervezése: Károly 
Róbert 
Az aranyforint 
Nagy Lajos, a lovagkirály 
Zsigmond, a király és császár 
Egy középkori magyar város: Buda 
Hunyadi János, a törökverő 
A nándorfehérvári diadal (1456) 
Hunyadi Mátyás uralkodása 
Mátyás udvara 
Bárók, nemesek, jobbágyok. A Ja-
gellók kora 
A mohácsi vereség. 
Buda elfoglalása 

Fogalom: bandérium, 
arany forint, 
harmincadvám, bá-
nyabér, kilenced, ősi-
ség, végvár, kormány-
zó, visegrádi királyi 
találkozó 
Személyek: Károly 
Róbert, I. (Nagy) La-
jos, Zsigmond, Hunya-
di János, Hunyadi 
Mátyás, Dózsa 
György, Szapolyai 
János, II. Lajos, I. Szu-
lejmán 
Évszámok: 1456, 
1514, 1526, 1541 
Topográfia: Nándor-
fehérvár, Visegrád, 
Bécs, Mohács, Buda 

(1308-1342) Aba csa-
lád, Csák Máté, rozgo-
nyi csata, 1335 viseg-
rádi találkozó, áru-
megállító jog 
(1342-82) úriszék, 
pallosjog, diósgyőri 
vár, Képes Krónika, 
Kolozsvári Márton és 
György, német-római 
császár, husziták, 
konstanzi zsinat 
1443-44 hosszú hadjá-
rat, Balkán 
1444 I. Ulászló, várnai 
csata, 
V. László, Kapisztrán 
János, II. Mehmed, 
hadigálya, Dugovics 
Titusz, Szilágyi Mihály, 
Corvina, Hess András, 
visegrádi és tatai vá-
rak, Janus Pannonius, 
Vitéz János, Bonfini, 
II. Ulászló, Bakócz 
Tamás, Rákos, Békés, 
Nagylak, Temesvár, II. 
Lajos, 1521 Nándorfe-
hérvár, Tomori Pál, 
Habsburg Ferdinánd, 
1538 Várad, János 

Az újkor kezde-
tén 

Felfedezők és hódítók. 
Amerika felfedezése (1492) 
Szemben a pápával: Luther és Kál-
vin 
A felfedezések hatása Spanyolor-
szágban és Angliában 
Küzdelem a tengerekért 
Korlátlan uralkodók Nyugat- és Ke-
let-Európában, 
Az Európán kívüli világ 
Kultúra és tudományok az újkor 
kezdetén 

Fogalom: felfedező, 
világkereskedelem, 
gyarmat, manufaktúra, 
hitel, bankár, újkor, 
reformáció, protestáns, 
katolikus megújulás, 
parlament, polgári 
forradalom, önkény-
uralom 
Személyek: 
Kolombusz Kristóf, 
Magellán, Luther Már-
ton, Kálvin János, XIV. 
Lajos, I. (Nagy) Péter 
Évszámok: 1492, 
1517 
Topográfia: Amerika, 
Anglia, London, Párizs, 
Versailles, Szentpéter-
vár 

Kelet kincsei, portugá-
lok, spanyolok, 
karavella, kormányla-
pát, iránytű, Santa 
Maria, Nina, Pinta, 
Bartolomeo Diaz, Vas-
co da Gama 
Búcsúcédula, bűnbo-
csánat, Witenberg, 
eleveelrendelés, pro-
testáns egyház, Gior-
dano Bruno, Galileo 
Galilei, 
bekerítések, Orániai 
Vilmos, Nagy Armada, 
I. Károly, Oliver Crom-
well, 
Azték, maja, inka, 
Humanizmus, Leonar-
do da Vinci, barokk 

Magyarország 
az újkor kezde-
tén 

Török világ Magyarországon 
A várháborúk hősei 
Életképek a királyi Magyarországról 
Az Erdélyi Fejedelemség 
A reformáció és az ellenreformáció 
kulturális hatása Magyarországon 
A török kiűzése 

Fogalom: Királyi Ma-
gyarország, Erdélyi 
Fejedelemség, Török 
Hódoltság, pasa, vég-
vár, hajdú, kollégium, 
kuruc, labanc, 
Személyek: Habsburg 

Palánkvár, füles bás-
tya, 1532 Kőszeg Juri-
sics Miklós 
Losonczy István 
Drégely Szondi György 
Balassi Bálint, Tinódi 
Lantos Sebestyén, 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

II. Rákóczi Ferenc és a tiszaháti 
felkelők 
A hazáért és a szabadságért 

Ferdinánd, Szapolyi 
János, János Zsig-
mond, II. Szulejmán, 
Dobó István, Zrínyi 
Miklós (hadvezér), 
Károli Gáspár, Bocskai 
István, Pázmány Pé-
ter, Bethlen Gábor, 
Zrínyi Miklós (költő) 
Évszámok: 1541, 
1552, 1686, 1703-
1711 
Topográfia: Erdélyi 
Fejedelemség, Királyi 
Magyarország, Török 
Hódoltság, Pozsony, 
Buda, Gyulafehérvár, 
Eger, Szigetvár 

históriás ének 
Fráter György, 
Bocskai felkelés, 
1604-06, bécsi béke, 
Szenczi Molnár Albert, 
Sárospatak, Debrecen, 
Pápa, Nagyszombat 
Bécs ostroma, 
Szavoyai Jenő, 
Lotharingiai Károly, 
1696 hegyaljai felkelés 
Esze Tamás, 
1705 Szécsény 
Bottyán János, 
1707 Ónod, 
általános adózás, 1708 
Sárospatak, Habsburg-
ház trónfosztása 
Károlyi Sándor 
A szatmári béke 

 
A tananyag feldolgozása során alkalmazott módszer: Mindlab – gondolkodás-fejlesztés gondolattérkép al-
kalmazásával. (Lásd 7. melléklet) 

 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A polgári 
átalakulás 
kora 

Európa a XVII–XVIII. században. 
A felvilágosodás 
Amerika a XVIII. században. Az Egye-
sült államok megalakulása, a Függet-
lenségi Nyilatkozat 
Latin-Amerika fölszabadulása 
A francia forradalom 
Bonaparte Napóleon, 
A mezőgazdaság és a gépek forra-
dalma 
Az ipari forradalom gazdasági és tár-
sadalmi következményei 

Fogalom: emberi jo-
gok, felvilágosodás, 
első, második és har-
madik rend, rendi gyű-
lés, (labdaház), forra-
dalom, nemzetgyűlés, 
alkotmányos királyság 
forradalom, jakobinus, 
terror, nemzet, ipari 
forradalom, mezőgaz-
dasági forradalom, 
vetésforgó, gyár, vállal-
kozó, haszon, tőkés, 
bérmunkás, tőkés föld-
birtokos, vállalkozó, 
kispolgárság, munkás-
osztály, bérlakás, ér-
telmiség, segélyegylet, 
szakszervezet, sztrájk 
kapitalizmus, politika 
Személyek: Washing-
ton, Rousseau, XIV. 
Lajos, Napóleon, Watt, 
Stephenson 
Évszámok: 1776, 
1789, 1815 
Topográfia:Boston, 
Waterloo 

Fogalom: „az ész kriti-
kája”, hatalommegosz-
tás, enciklopédia, (vé-
tójog), nemzetőrség, az 
Emberi és Polgári Jo-
gok Nyilatkozata, kon-
vent, jakobinusok, guil-
lotine, vérpad, emig-
ránsok, hadkötelezett-
ség, Szent Szövetség, 
kontinentális zárlat, 
vetélő, polgári állam, 
dugattyús gőzgép, ipari 
forradalom, gőzmoz-
dony, gőzhajó, távíró, 
szabad versenyes kapi-
talizmus 
Személyek: Locke, 
Montesquieu, Voltaire, 
Rousseau, Diderot, 
Simón Bolivár, XVI. 
Lajos, Robespierre, 
Danton, Ferenc csá-
szár, I. Sándor cár, 
Fulton, Morse, Kay, 
Hargreaves, Cartwright 
Évszámok: 1773, 
1783, 1789. júl. 14. 
Bastille, 1792. (szept. 
21.), 1793. jan., 1793 
nyara, 1794 nyara, 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

1799, 1804, 1812, 
1813, 
Topográfia: Latin-
Amerika, Dél-Amerika, 
(Ajaccio), Itália, Egyip-
tom, (Borogyino), 
Moszkva, Lipcse, Elba-
sziget, Szent Ilona-
sziget, Bécs, Marengó, 
Austerlitz, Manchester  

Magyaror-
szág a 
XVIII. szá-
zadban 

Hazánk a szatmári béke után 
Az ország újjászervezése. A soknem-
zetiségű Magyarország kialakulása 
Hazánk Mária Terézia uralkodása 
idején 
Élet a XVIII. századi Magyarországon, 
Az Esterházy hitbizomány működése 
Somogyban 
II. József rendeletei 
A francia forradalom és a napóleoni 
háborúk hatása Magyarországon 

Fogalom: betelepítés, 
bevándorlás, úrbérren-
dezés, kettős vám-
rendszer, állandó had-
sereg, vallási türelem, 
államnyelv, oktatáspoli-
tika, 
Személyek: Mária 
Terézia, II. József, 
Martinovics Ignác, 
Évszámok: 1740-
1780, 1767 

Fogalom: magyar kan-
cellária, Helytartóta-
nács, (felsőtábla, alsó-
tábla), Pragmatica 
Sanctio, Ratio Educati-
onis, egészségügyi 
rendelet, türelmi rende-
let, hivatalos nyelv, 
népszámlálás, reform-
kísérlet, nemesi ellenál-
lás, káté, infláció 
Személyek: III. (VI.) 
Károly, Tessedik Sá-
muel, II. Lipót, I. Fe-
renc, Hajnóczy József, 
Szentmarjay, 
Laczkovits, Sigray, 
Festetics György 
Évszámok: 1780–
1790, 1791, 1794–95 
Topográfia: Erdély, 
határőrvidék, Selmec-
bánya, (Bánát), Szilé-
zia, Galícia,  
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A polgáro-
sodás kez-
dete Ma-
gyarország
on 

Széchenyi István, a reformmozgalom 
elindítója 
Politikai élet a reformkorban 
A reformkor nagyjai 
A magyar nyelv ügye. Nemzeti kultú-
ránk megújulása. 
A nemzetiségi kultúrák kibontakozása 
Kossuth Lajos fellépése és programja 
Életképek a reformkori Magyarország-
ról 

Fogalom: országgyű-
lés, arisztokrácia, alsó-
tábla, felsőtábla, re-
form, nyelvújítás, köz-
teherviselés, örökvált-
ság, zsellér, nyilvános-
ság, 
Személyek: Kazinczy 
Ferenc, báró Wesselé-
nyi Miklós, gróf Szé-
chenyi István, 
Évszámok: 1825-
1848, 

Fogalom: devalváció, 
akadémia, hitel, követ-
utasítás, (szentesítés), 
konzervatív, szabadel-
vű, (liberális, haladó), 
örökváltság, (önkéntes, 
kötelező) váltság nélkü-
li, házi adó, országgyű-
lési ifjak, jurátus, (nem-
zet), vándorszínész, 
klasszicista stílus, (ver-
bunkos), pánszláviz-
mus, (dákoromán el-
mélet), Pesti Hírlap, 
cenzor, Fiatal Magyar-
ország, 
Személyek: Széchényi 
Ferenc, Festetics 
György, Felsőbüki 
Nagy Pál, Wesselényi 
Miklós, Kölcsey Fe-
renc, Deák Ferenc, 
Eötvös József, Kazin-
czy, Déryné, Kőrösi 
Csoma Sándor, Reguly 
Antal, Bolyai János és 
Farkas, Barabás Mik-
lós, Liszt, Erkel, L. Gaj, 
G. Baritiu, J. Kollár, L. 
Stúr, V. Ferdinánd, 
Lovassy László, Vasvá-
ri Pál, Táncsics Mihály, 
(Irinyi János) 
Évszámok: 1830, 
1840, 1841, 1837, 
1844, 1846, 1848. febr. 
Topográfia: Keszthely, 
Pozsony,  Zemplén 
megye, Galícia, Pest, 
Vác, Szolnok, Herend, 
Hollóháza 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Forradalom 
és szabad-
ságharc 
Magyaror-
szágon 

1848. március 15. 
A forradalom eredményei. Az 1848. évi 
törvények 
Mit tartalmaztak az áprilisi törvények? 
Nemzetiségi ellentétek 1848–1849-ben 
A szabadságharc 
A környező falvak nemzetőr lajstromai, 
a nemzetőrök feladatai, életük 
A magyar nemzet Függetlenségi Nyi-
latkozata. Az önálló magyar hadsereg 
A szabadságharc leverése 

Fogalom: Cenzúra, 
sajtószabadság, vá-
lasztójog, felelős kor-
mány, jobbágyfelsza-
badítás, nemzetiség, 
nemzetőrség, honvéd-
ség, trónfosztás 
Személyek: Kossuth 
Lajos, Deák Ferenc, 
Petőfi Sándor, gróf 
Batthyány Lajos, Gör-
gey Artúr, Bem, Hay-
nau, Metternich 
Évszámok: 1848. már-
cius 15. 1849. augusz-
tus 13.  
1849. október 6. 
Topográfia: Pest, Deb-
recen, Isaszeg, Vilá-
gos, Arad 

Fogalom: „népek tava-
sza”, Közbátorsági 
Bizottmány, kollektív 
jogok, Honvédelmi 
Bizottmány, (bán), sza-
badságharc, honvéd, 
külföldi légiók, nemzet-
őrök, szabadcsapatok, 
vésztörvényszék, emig-
ráció, kormányzó 
Személyek: Vasvári, 
Jókai, Felelős magyar 
kormány tagjai, Jella-
sics, Latour, Windisch-
Grätz, Damjanich, I. 
Miklós, Klapka 
Évszámok: 1848. má-
jus; 1848 nyara, 1848. 
szept. 29., 1848. dec., 
1849. jan., 1849. febr. 
vége, (ápr. 6.), ápr. 14., 
máj. 21. 
Topográfia: Párizs, 
Prága, Bécs, Pest, 
Pozsony, Milánó, Ve-
lence, Liptószent-
miklós, Karlóca, 
Balázsfalva, Pákozd, 
Ozora, Schwechat, 
Mór, Debrecen, Nagy-
várad, Nagyszeben, 
Kápolna, Olmütz, Szol-
nok, Hatvan, Tápió-
bicske, Isaszeg, Vác, 
Nagysalló, Buda, Sze-
ged, Temesvár, Se-
gesvár, Komárom 

A nemzetál-
lamok kora 

Polgárháború az észak-amerikai 
Egyesült Államokban 
Változások Európa térképén. Új nem-
zetállamok: Olaszország és Németor-
szág. Nemzetállamok a hanyatló Török 
Birodalom területén 
A polgári állam új feladatai. 
A demokratizálódó társadalom 
Újabb technikai és iparfejlődés. Európa 
a XIX. század utolsó évtizedeiben. 
A „boldog békeidők” 
A sokarcú munkásmozgalom 
Versenyben a világ felosztásáért 
Az újkor tudományos és kulturális éle-
tének néhány kiemelkedő alakja 

Fogalom: polgárhábo-
rú, nemzetállam, sza-
bad verseny, monopó-
lium, szociálpolitika, 
gyarmatbirodalom, 
szakszervezet, anar-
chisták, szocializmus, 
szociáldemokrácia, 
utópia, tömegkultúra, 
központi hatalmak, 
Antant 
Személyek: Bismarck, 
Garibaldi, Lincoln, Edi-
son, Marx 
Évszámok: 1861-65, 
1870, 1871, 
Topográfia: Poroszor-
szág, Németország, 
Olaszország, Szerbia, 
Románia, Bulgária 

Fogalom: rezervátum, 
„aranyláz”, ültetvény, 
kommün, parlamenta-
rizmus, cenzusos vá-
lasztójog, tankötele-
zettség, közegészség-
ügy, nehézipar, belső 
égésű motor, vásárló-
erő, életszínvonal, 
chartisták, marxizmus, 
keresztényszocializ-
mus, internacionálé brit 
Kelet-indiai Társaság, 
koronagyarmat, (szipo-
lyok), romantika 
Személyek: III. Napó-
leon, Garibaldi, Bis-
marck, Karagyorgye, 
Botev, Edison, Sie-
mens, Bessemer, Bell, 
Benz, Marconi, Popov, 
Wright testvérek, 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Lumière testvérek, 
Remington, Zeppelin, 
Diesel, Jedlik Ányos, 
Déri, Bláthy, 
Zipernowski, Bánki 
Donát, Csonka János, 
Puskás Tivadar Hajós 
Alfréd, R. Owen, En-
gels, XIII. Leó 
Évszámok: 1886, 
1859, 1860, 1866, 
1821, 1830, (1859), 
1877–78, 1878, 1896, 
1889, 1891, 1839–42, 
1857, 1868, 
Topográfia: 
Gettisburg, San Fran-
cisco, Piemont, 
Königgrätz, Szicília, 
(Solferino), Párizs, 
Bosznia-Hercegovina, 
Montenegró, (Sipka-
szoros, Plevna, San-
Stefano), Berlin, Krím-
félsziget, Szuezi-
csatorna, Delhi, Hong-
kong, Niger-folyó, Ma-
dagaszkár, Fokváros, 
(Német Kelet-Afrika), 
Szibéria, Alaszka, Kau-
kázus 

A dualiz-
mus kora 

Hazánk a szabadságharc leverése 
után 
A kiegyezés 
Képek a politikai életből 
Gazdasági felzárkózás 
A polgárosodó magyar társadalom 
Élet a dualizmus kori Magyarországon 
Világváros születik: Budapest 
A millennium: sikerek és válságjelek 

Fogalom: passzív 
ellenállás, emigráció, 
kiegyezés, közös 
ügyek, dualizmus, pol-
gárosodás, dzsentri, 
nagypolgárság, kispol-
gárság, mágnás, cse-
léd, asszimiláció, mil-
lennium 
Személyek.: Alexander 
Bach, Ferenc József, 
gróf Andrássy Gyula, 
báró Eötvös József, 
Tisza Kálmán, Ganz 
Ábrahám, Weiss Manf-
réd 
Évszám: 1867, 1867-
1916 
Topográfia: Osztrák-
Magyar Monarchia, 
Budapest 

Fogalom: Bach-
huszár, Húsvéti cikk, 
alkotmányos királyság, 
nyílt szavazás, (Deák-
párt, balközép párt, 
Országos 48-as párt), 
Szabadelvű Párt, politi-
kai nemzet, agrárszo-
cialista mozgalom, 
polgári házasság, vám-
közösség, agrárprole-
tár, kubikos, Általános 
Munkásegylet, Ma-
gyarországi Szociál-
demokrata Párt, belső 
fogyasztás, „boldog 
békeidők”, körorvos, 
alkotmányos válság, 
kivándorlás 
Sz.: Noszlopy Gáspár, 
Makk József, Madarász 
Viktor, Erkel Ferenc, 
Tisza Kálmán, Frankel 
Leó, Baross Gábor, 
Magyar László, Mada-
rász Viktor, Székely 
Bertalan, Benczúr Gyu-
la, Tisza István, Mun-
kácsy Mihály, Szinyei 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Merse Pál, Semmelwe-
is Ignác, Eötvös Loránd 
Évszám: 1850, 1865, 
1868, 1875–1890, 
1894, 1853, (1868, 
1872), 1890 
Topográfia: Buda, 
Sopron, Pozsony, Kas-
sa, Nagyvárad, Diós-
győr, Ózd, Salgótarján, 
Vajdahunyad, Csepel, 
Tisza, Viharsarok, 

Az első 
világháború 

Harc a világuralomért, harc a gyarma-
tokért 
Az első világháború kezdete és első 
évei 
A tömegek és gépek háborúja. 
A hátország 
Katonaélet az első világháborúban 
Levelek a frontról – Zselickisfalud te-
kintetében 
Az oroszországi forradalom 
Győztesek és vesztesek 
Hazánk részvétele a világháborúban 

Fogalom: világháború, 
villámháború, állóhábo-
rú, hátország, béke-
rendszer 
Személyek:Wilson, 
Lenin 
Évszám: 1914-1918, 
1917 
Topográfia: Európa 
országai, akik a hábo-
rúban részt vettek 

Fogalom: monopólium, 
monopolkapitalizmus, 
kettős, majd hármas 
szövetség, antant, im-
perializmus, tőkekivitel, 
ok, ürügy, szarajevói 
merénylet, „hadimilli-
omos”, (nemzeti össz-
termék), kapituláció, 
ultimátum,  
Személyek: Ferenc 
Ferdinánd, II. Vilmos,  
Évszám: 1879, 1882, 
1904, 1914. jún.28., 
júl.28., 1915–16, 1918. 
okt.–nov. 
Topográfia: Szarajevó, 
Gorlice, Párizs, Ver-
dun, Somme folyó, 
Doberdo, Isonzó, Pia-
ve, Ypern, Amiens 

 
8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A világ a 
XX. század 
húszas és 
harmincas 
éveiben 

Hatalmi átrendeződés Európában az 
első világháború után. A Népszövetség 
Közép-Európa nyugtalan évei: Német-
ország és Ausztria, Olaszország és a 
fasizmus 
Új államok születése, a régiek újjászü-
letése Kelet-Közép-Európában 
Nyugat-Európa: a „boldog húszas 
évek” a győztes országokban 
A gyarmatok ébredése. Az Európán 
kívüli világ a húszas, harmincas évek-
ben 
A nagy gazdasági világválság 1929–
1933 
A nácizmus Németországban 
A rettegés birodalma. Élet a „Harmadik 
Birodalomban” 
A sztálini Szovjetunió 
Útban egy új világháború felé: Új hábo-
rús tömb kialakulása; Japán és olasz 
terjeszkedés; spanyol polgárháború; A 

F.: fegyverszünet, bé-
kekötés, nagyhatalom, 
Népszövetség. A vesz-
tesek területi vesztesé-
gei, a győztesek terü-
letnövekedése, szélső-
jobboldal – szélsőbal-
oldal, fasizmus, diktatú-
ra, választójog, Gazda-
sági Világválság, fa-
sizmus – nemzeti szo-
cializmus (nácizmus), 
fajelmélet, antiszemi-
tizmus, sovinizmus, 
koncentrációs tábor, 
polgárháború, tervgaz-
dálkodás, kollektivizá-
lás, sztálinizmus, 
antikomintern paktum, 
Sz.: Hitler, Mussolini, 
Lenin, Sztálin, 

F.: nemzeti önrendel-
kezés, mandátum, III. 
Internacionálé, forrada-
lom, puccs, weimari 
köztársaság, nemzeti 
tanács, nacionalizmus, 
soknemzetiségű állam, 
politikai váltógazdálko-
dás, diplomáciai kap-
csolat, locarnói és wa-
shingtoni konferencia, 
mandátumterület, 
kasztrendszer, polgári 
engedetlenség, bábál-
lam, Kuomintang, tőzs-
de, értékpapír, New 
Deal, állami beavatko-
zás, tb, Brit Nemzetkö-
zösség, demilitarizált 
övezet, fajgyűlölet,NEP 
kulák, egypártrendszer, 
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hitleri agresszió első áldozatai É.: 1929-33, 
T.: Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlása, 
Új és újjászülető álla-
mok Kelet-Közép-
Európában 

gulág, szövetségi ál-
lam, népfrontpolitika, 
Berlin–Róma- tengely, 
Anschluss, müncheni 
konferencia, etnikai elv 
Sz.: Wilson, Thälmann, 
Piłsudski, Beneš, Ke-
mal Atatürk, Galamb 
József, Lindbergh, 
Gandhi, Csang Kai-
sek, Abd el-Kím, Pu-ji, 
Roosevelt, Hindenburg, 
Thälmann, Göbbels, 
Göring, Trockij, Franco, 
Tanaka, Mao Ce-tung 
É.: 1919, 1920, 1923, 
1922. okt., 1918, 1929, 
1911, 1922, 1931,  
1932, 1933, 1934. 
1936 1917, 1939 
1938. márc., 1938. 
szept., 1939. márc. 
T.: Rajna-vidék, El-
zász-Lotaringia, 
Danzig, Bajorország, 
Dalmácia, Fiume, balti 
államok, Kárpátalja, 
Montenegró, Bosznia-
Hercegovina Jugoszlá-
via, Marokkó, Rif-hg., 
Szuezi-csatorna, Pa-
lesztina, Pandzsáb, 
Mandzsúria, New York, 
Tennessee-völgy, 
Ruhr-vidék, Saar-vidék, 
Abesszínia, München, 
Szudéta-vidék 

Magyaror-
szág a két 
világháború 
között 

Az őszirózsás forradalom 
A rövid életű polgári köztársaság. 
A Tanácsköztársaság 
A Horthy-korszak kezdete 
A trianoni békeszerződés 
A bethleni konszolidáció. A Horthy-
rendszer megszilárdulása 
Gazdaságunk a húszas években. A 
gazdasági világválság és Magyaror-
szág 
Kiútkeresés a válságból. A Gömbös-
kormány 
Hazánk külpolitikája a Horthy-
korszakban 
Életmódváltás és kulturális fejlődés a 
Horthy-korszakban 
Tudomány és technika a 20-as, 30-as 
években 

F.: nemzeti és polgári 
forradalom, fegyver-
szünet, Nemzeti Ta-
nács, népköztársaság, 
földreform, tanácsköz-
társaság, fehérterror, 
történelmi Magyaror-
szág, revízió, konszoli-
dáció, földreform, Nyílt 
szavazás,  infláció, 
pengő, statárium, reví-
zió, gazdasági válság 
német orientáció, anal-
fabetizmus, vegyipar, 
Nobel-díj 
Sz.: Tisza István, Káro-
lyi Mihály, IV. Károly, 
Kun Béla, Horthy Mik-
lós, Nagyatádi Szabó 
István, Apponyi Albert, 
Teleki Pál, Bethlen 
István, Gömbös Gyula, 
É.: 1918. okt. 31., 

F.: direktórium, vörös 
terror, KMP, internaci-
onalizmus, semleges 
zóna. A tanácsköztár-
saság hadműveletei, 
különítményesek, kor-
mányzó, ellenforrada-
lom, wilsoni elvek, nép-
szavazás, irredentiz-
mus, vitéz, illegalitás, 
Horthy-rendszer = par-
lamentarizmus korláto-
zott demokráciával, 
konvertibilis fizetőesz-
köz, népszövetségi 
kölcsön, középrétegek, 
munkáskamarák, győri 
program, fajvédők, 
zsidótörvények, kisan-
tant, barátsági szerző-
dés, tengelyhatalmak, 
elemi és polgári iskola, 
érettségi, cserkész-
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1919. márc. 21. 1919. 
aug. 1.,  1920. június 4. 
T.: Felvidék, Kárpátal-
ja, Erdély, Délvidék, 

mozgalom, kollégium, 
társadalombiztosítás, 
úri középosztály, atom-
korszak, posztimpresz-
szionizmus 
Sz.: Jászi Oszkár, 
Garbai Sándor, Vix 
alezredes, Stromfeld 
Aurél, Clemenceau, 
Somogyi Béla, Bacsó 
Béla, Bandholtz, Fürst 
Sándor, Sallai Imre, 
Rothermere lord, 
Millerand, Klebelsberg 
Kunó, Szabó Zoltán, 
Csík Ferenc 
É.: 1918. nov. 16., 
1919. ápr., 1919. máj., 
1920. márc. 1., 1921, 
1922, 1927, 1930. 
szept. 1., 1931, 1922, 
1927, 1934, 
T.: Belgrád, Padova, 
Eperjes, Kalocsa, 
Szolnok, Siófok, Orgo-
vány, Biatorbágy, End-
rőd,  

A második 
világhábo-
rú. Hazánk 
a második 
világhábo-
rúban 

A második világháború megkezdődik 
Európai háborúból világháború 
A háború további menete: a totális 
háború 
Háború és gazdaság 
A második világháború fegyverei. Ka-
tonák és civilek a második világhábo-
rúban 
Hazánk bekapcsolódása a második 
világháborúba 
Hazánk a háború sodrában. A német 
megszállás 
Nyilas hatalomátvétel. Hadműveletek 
hazánk területén 
Az európai és a magyar zsidóság és 
cigányság tragédiája: a holokauszt 
A második világháború befejezése 

F.: megnemtámadási 
szerződés, villámhábo-
rú, koalíció, front, má-
sodik front, partraszál-
lás, antifasiszta erők 
Sztálingrád, a teheráni 
értekezlet, vadászgép, 
bombázó, harckocsi, 
tűzerő, légvédelem, I. 
és II. bécsi döntés, 
hadüzenet, koncentrá-
ciós tábor, Jaltai és 
potsdami értekezlet 
Sz.: Hitler, Sztálin, 
Churchill, Roosevelt, 
Horthy, Teleki Pál, 
Bárdossy László, Szá-
lasi Ferenc 
É.: 1939. szept. 1., 
1941. ápr., 1941. jún. 
27. 1944. márc. 19. 
1944. okt. 15., 1945. 
aug. 6. és 9., 1945. 
szept. 2. 
T.: Lengyelország és a 
többi ország, melyek 
részt vettek a második 
világháborúban, Felvi-
dék, Kárpátalja, Észak-
Erdély, Kassa, Újvidék, 
Don-kanyar, Voro-
nyezs, Hirosima, Na-
gaszaki 

F.: légi fölény, „furcsa 
háború”, totális háború, 
hátország, gazdasági 
potenciál, tengeralattjá-
ró-háború, radar, 
gyorshadtest, hintapoli-
tika, Magyar Történelmi 
Emlékbizottság, Ma-
gyar Front, nyilasok, 
kiugrási kísérlet, Budai 
Önkéntes Ezred, holo-
kauszt, Dávid-csillag, 
gettó, deportálás, mun-
kaszolgálat, partizánok, 
kapituláció, „békaug-
rás” hadművelet 
Sz.: Molotov, Ribbent-
rop, Rommel, Montgo-
mery, Kállay Miklós, 
Sztójai Döme, Lakatos 
Géza, Raoul Wallen-
berg, Tito, De Gaulle, 
Truman, Attlee, Csang 
Kai-sek, Mao Ce-tung 
É.: 1939. márc., 1939. 
aug. 23., 1940, 1941. 
márc., 1941. jún. 22., 
1941. dec. 7., 1942. 
jan. 1942. jún., 1942. 
okt., 1943. febr. 2., 
1943. júl., 1943. nov. 
1944. jún., 1945. febr., 
1945. máj. 8.; 1945. 
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júl.1938. nov. 2., 1939. 
márc., 1940. aug. 30., 
1943. jan., 1944. dec. 
23. – 1945. febr. 13., 
1945. márc., 1945. ápr. 
4. 
T.: Cseh–morva Pro-
tektorátus, Memel-
vidék, danzigi korridor, 
Párizs, London, 
Moszkva, Pearl Harbor, 
Midway-szigetek, Líbia, 
Tunisz, El-Alamein, 
Szicília, Kurszk, Lenin-
grád, Árpád-vonal, 
Debrecen, Budapest, 
Székesfehérvár, 
Auschwitz, Normandia, 
Varsó, Visztula, Jalta, 
Potsdam, Burma, Kína, 

A globalizá-
lódó világ 

Földünk a második világháború után. 
Az ENSZ. A kétpólusú világ 
A „szabad világ” és a kommunista 
diktatúrák. 15 év hidegháború 
A harmadik világ 
A békés egymás mellett élés. Világ-
gazdasági változások. A keleti tömb 
felbomlása 
Technikai fejlődés életmód változás a 
XX. század második felében 
Az európai integráció 
A globalizáció problémái 

F.: ENSZ, békeköté-
sek, szuperhatalom, 
Hatalmi átrendeződés 
NATO, Varsói Szerző-
dés, KGST, Közös 
Piac, hidegháború, 
vasfüggöny, koncepci-
ós per, A „szabad világ” 
és a kommunista dikta-
túrák, harmadik világ, 
el nem kötelezett or-
szágok, fegyverkezési 
verseny, olajválság, 
a keleti tömb felbomlá-
sa, a világgazdaság 
szerepe, integráció, 
Európai Unió szerveze-
te, globalizáció 

F.: etnikai tisztogatás, 
Biztonsági Tanács, 
kétpólusú világ, Mar-
shall-terv, hiánygazda-
ság, Truman-doktrína, 
rakétaválság, enyhülés, 
fogyasztói társadalom, 
szuverenitás, kibuc, 
helsinki alapelvek, 
Brezsnyev-doktrína, 
intervenció, csillaghá-
ború, FÁK. Űrhajózás, 
haditechnika, számítás-
technika, utazás, ház-
tartások, ifjúsági moz-

galmak. EGK  Euró-

pai Közösség  Euró-
pai Unió, euró, schen-
geni egyezmény, 
üvegházhatás, sivata-
gosodás, ózonlyuk, 
népességrobbanás, 
éhínség, Észak és Dél, 
adósságcsapda, 
(slum), terrorizmus 
Sz.: Sztálin, Truman, 
Tito, Fidel Castro, 
Hruscsov, Kennedy, 
Nasszer, Nehru, Csang 
Kai-sek, Mao Ce-tung, 
Castro, Brezsnyev, 
Gorbacsov, Reagan 
Ceauşescu, Tőkés 
László 
É.: 1945. jún., 1947, 
1948, 1949, 1955, 
1950–53, 1962, 1963, 
1972 1954, 1971, 
1975, 1968, 1979, 
1985, 1989., 1973, 
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1981, 1986, 1992, 
1995, 2002, 2004 
T.: San Francisco, 
Korea, Kuba, Fekete-
Afrika, arab világ, India, 
Pakisztán, Bangladesh, 
Kína, Tajvan, Indoné-
zia, Vietnam, Dien Bien 
Phu, Helsinki, Afga-
nisztán, Róma, Stras-
bourg, Brüsszel 

Magyaror-
szág törté-
nete 1945-
től napjain-
kig 

Hazánk a vesztes háború után 
A koalíciós időszak. 
A koalíció felszámolása és a pártállami 
rendszer létrehozása 
A sztálinizmus Magyarországon. A 
Rákosi-korszak 
Élet a vasfüggöny mögött- a cigányság 
helyzete 
Forradalom és szabadságharc Ma-
gyarországon, 1956 
Hazánk 1956 után. A Kádár-korszak 
Élet a 60-as 70-s években 
Út a rendszerváltás felé. Gazdasági, 
társadalmi és politikai változások 
A rendszerváltás 
A határainkon túli magyarok 

F.: Ideiglenes Nemzet-
gyűlés, fegyverszünet, 
földreform, demokrati-
kus választás, abszolút 
többség, koalíció, álla-
mosítás, tervgazdálko-
dás, koncepciós per, 
kitelepítés, termelőszö-
vetkezet, tüntetés, for-
radalom, szabadság-
harc, ellenkormány, 
nagyüzemi mezőgaz-
daság, háztáji, „ke-
mény diktatúra”, „puha 
diktatúra”, Életszínvo-
nal-politika. Gazdasági 
és társadalmi problé-
mák, Reform-
kommunisták, Párton 
kívüli ellenzék, többpár-
ti választás, parlamen-
táris rendszer, Alkot-
mánybíróság, önkor-
mányzat, polgármester, 
Sz.: Tildy Zoltán, Rá-
kosi Mátyás, Nagy 
Imre, Kádár János 
É.: 1947. febr., 1945. 
nov., 1946. febr., 1947, 
1948., 1956. okt. 23., 
nov. 4. 1990. ápr.–máj. 
T.: a forradalom buda-
pesti helyszínei 

F.: „malenkij robot”, 
Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság, népbírósá-
gok, igazolóbizottság, 
vágtató infláció, arany-
készlet, forint, miniszte-

ri tárca, ÁVO  ÁVH, 
„szalámi taktika”, vá-
lasztási blokk, „kékcé-
dulás választás”. MDP, 
Magyar Függetlenségi 
Népfront, pártállam, 
tanácsok, internálótá-
bor, kulák, Nemzetközi 
háttér-szuezi válság , 
munkásőrség, közke-
gyelem, életszínvonal-
politika, új gazdasági 
mechanizmus, olajvál-
ság, adósságcsapda, 
piacgazdaság, reform, 
népfelkelés. Ellenzéki 
Kerekasztal, népsza-
vazás, Nemzeti Kerek-
asztal, ombudsman, 
privatizáció, kisebbség, 
szórvány magyarság, 
beneši dekrétumok, 
alapszerződések, stá-
tustörvény 
Sz.: Miklós Béla (Dál-
noki), Szakasits Árpád, 
Kéthly Anna, Nagy 
Ferenc, Veres Péter, 
Nagy Ferenc, Mind-
szenti József, Ordass 
Lajos, Ravasz László, 
Gerő Ernő, Farkas 
Mihály, Révai József, 
Rajk László, Marosán 
György, Maléter Pál, 
Hruscsov, Eisenhover, 
Gimes Miklós, Loson-
czy Géza, Szilágyi 
József, Rácz Sándor, 
Bali Sándor, Gorba-
csov, Nyers Rezső, 
Pozsgay Imre, Németh 
Miklós, Antall József, 
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Göncz Árpád 
É.: 1944. dec. 21., 
1945. nov., 1946. aug., 
1949, 1953, 1956. okt. 
28., okt. 30., 1970-es 
évek, 1988, 1989. jún., 
nov. 
T.: Debrecen, pozsonyi 
hídfő, Recsk, Horto-
bágy, Sztálinváros, 
Mosonmagyaróvár, 
Felvidék, Erdély, Kár-
pátalja, Délvidék 

Állampol-
gári ismere-
tek 

Az állam és polgárai 
Demokráciánk intézményei 
Részvétel a közügyekben 
A polgármesteri hivatalban 
Emberi jogok – társadalmi kötelezett-
ségek hazánkban 

F.: állam, állampolgár, 
polgári jogok, alkot-
mány, nemzeti jelké-
pek, országgyűlés, 
népképviselet, köztár-
sasági elnök, kormány, 
miniszter, államtitkár. 
Önkormányzat, pol-
gármester. Ügyészség, 
bíróság, közügyek, 
nyilvánosság, nyílt 
ülés, titkos szavazás, 
választójog, választha-
tóság, politikai párt, 
(civil) egyesület, aján-
lócédula, jogok–
kötelezettségek, általá-
nos emberi jogok, sza-
badságjogok, kisebb-
ségi jogok, kiskorú, 
nagykorú. 

F.: szuverenitás, Ma-
gyarország címerei, 
hatalmi ágak, Alkot-
mánybíróság 

 
6) Általános fejlesztési követelmények 

a) Tantárgyunk, a történelem és állampolgári ismeretek elsődleges fejlesztési területe az ismeretszer-
zési és -feldolgozási képességek kialakítása: 

(1) Képesek legyenek ismereteket szerezni történetekből, képekből, egyszerű grafikonokból és 
statisztikai adatokból, diagramokból éppúgy, mint társadalmi környezetükből, esetleg olvas-
mányaikból, filmélményükből, a tömegkommunikációs eszközökből. Kiemelt szerepet kell 
adni az ismeretszerzésben a tárgyi, képi és szöveges forrásoknak. 

(2) Az ismeretfeldolgozás az alsóbb, 5-6. évfolyamokon elsősorban tanári segítséggel történik, 
a 7-8. évfolyamon egyre fokozódó mértékben önállóan. A tanulók az ismereteket kritikusan 
értelmezzék, tudjanak saját következtetést is levonni. Legyenek képesek megkülönböztetni 
a mítoszt a valóságtól, a tényt a véleménytől. A történelmi események mögött tudjanak ösz-
szefüggéseket találni, azokat egymással összehasonlítani. 

(3) Ismerjék meg a korosztályuknak készített kézikönyveket, a lexikonokat, a történelmi infor-
mációk gyűjtését a könyvtárban, az internet segítségével. 

b) Sajátítsák el a legfontosabb történelmi fogalmakat és kifejezéseket, azokat szóbeli és írásbeli meg-
nyilatkozásaikban tudják alkalmazni. 

c) A tananyag feldolgozása során ismerjék meg és gyakorolják azokat az alapvető elemzési, forráskri-
tikai szempontokat, módszereket, amelyek segítségével képesek lesznek kialakítani véleményüket 
eseményekről, személyekről, problémákról. 

d) A történelemtanításnak fontos feladata, hogy fejlessze a tanulók kommunikatív képességeit. Nagy 
hangsúlyt kell fektetni a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. Ennek a kettőnek aránya 
nem borulhat fel, egyik sem szoríthatja háttérbe a másikat. A diákok tudjanak eseményeket, történe-
teket elbeszélni, különböző szövegek lényegét elmondani. Alkossanak szóban és írásban a tanultak-
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ról kreatív módon szövegeket. Tanuljanak meg kiselőadást, rövid beszámolót tartani egy adott témá-
ról. A 7-8. évfolyamon már önállóan is írjanak vázlatot, tanulják meg a jegyzetkészítést. 

e) A társadalmi kommunikációra való felkészítéshez nélkülözhetetlen, hogy gyakorolják és tanulják 
meg a kulturált vita szabályait, az érvelés jelentőségét, az ellenérvek szerepét, az ellenvélemény to-
lerálását. Csoportmunkában dolgozva ismerjék meg a kooperatív együttműködés előnyeit. 

f) Mivel a történelmi események térben és időben zajlanak, a tanulóknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy ezekben tájékozódjanak. 

g) Meg kell tanulniuk a történelmi idő tagolását, az események időbeli elhelyezését az évszámok és az 
időre vonatkozó fogalmak segítségével. Ismerjék meg a nagy történelmi korszakokat, az időszámí-
tás alapjait. 

h) A történelmi térben való tájékozódást az atlaszok, térképvázlatok segítségével sajátítsák el. A föld-
rajzi ismeretek megszerzését tudják hasznosítani a történelmi események megértésében az egyes 
népeknél, társadalmaknál. 
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4. Idegen nyelv 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az 3. évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja lélektani és nyelvi: 
(1) kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt, 
(2) sikerélményhez juttatni a diákokat, 
(3) megalapozni a későbbi nyelvtanulást, főként a szóbeli készségek fejlesztésével. 

b) Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása. Gyermekkorban a nyelv-
tanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, értelmes, 
önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenységekben vesznek részt. Ezek so-
rán a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a fo-
lyamat igen lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. 
Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen 
szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

c) Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik 
alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez 
egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anya-
gának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok 
számára. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek szá-
mukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő tevékenységek-
ben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a 
nyelv elsajátításában. Ez a folyamat igen lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi 
eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok 
akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

b) Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik 
alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön. Ez 
egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert tantárgyak anya-
gának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd érthetővé a diákok 
számára. 

c) A kerettanterv az óvodában és az 1-3. évfolyam anyanyelven megismert témaköreire, beszédszán-
dékaira és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfon-
tosabb, melynek fejlődését az órai utasítások, a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből, 
valamint autentikus anyagok (dalok, mondókák, mesék, képeskönyvek) értelmezéséből követhetjük 
nyomon. 

d) A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen 
nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, körjáték, dal). 

e) Természetes része a gyerekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet vissza-
jelzésként, megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 

f) A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű mondat 
szintjén mozognak. Az olvasás és írás bevezetésével célszerű várni, míg a gyerekekben felmerül 
ennek az igénye. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve – angol nyelv 
 
3. osztály: 
A tantárgy oktatása heti 1 órában a választható órakeret terhére történik. 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Köszönés, 
bemutatko-
zás 
1 óra 

Good morning… Good morning… című 
mondóka pár sorának 
elmondása 

Good morning mondó-
ka teljes elmondása 

Állatok 
7 óra 

Animal sounds 
Two little dicky birds, 
Baa, baa black sheep, -Pussy cat 
Incy, wincy spider 
Teddy bear, teddy bear.. 

Animal sounds néhány 
sorának eléneklése, 
állatok felismerése 
angolul 
dalok néhány sorának 
eléneklése 

Animal sounds teljes 
eléneklése, a tanult 
állatok megnevezése. 

Gyümöl-
csök 
3 óra 

10 gyümölcs neve 5 gyümölcs megneve-
zése 

10 gyümölcs megneve-
zése 

Számok 
7 óra 

1,2,3,4,5 once I cought.. 
1,2 buckle my shoe..         20-ig a számokat tudni 
numbers from1 to ten 

One, two,three, four, 
five című dalok néhány 
sorának eléneklése 
5-ig megnevezni a 
számokat angolul 

One, two, three,four, 
five című dalok teljes 
eléneklése 
20-ig megnevezni a 
számokat angolul 

Testrészek 
2 óra 

Head and shoulders Head and shoulders 
néhány sorának el-
éneklése 
Öt testrész megneve-
zése 

Head and shoulders 
teljes eléneklése 
Az összes tanult test-
rész megnevezése 

Egyéb 
mondókák, 
dalok 
16 óra 

Rain, rain…. 
Go to bed late 
Tommy Thumb 
Eeny, meeny, miny, mo 
Hot cross buns! 
London bridge is falling down 
Do you know the Muffin man? 
There was a farmer had a dog... 
This is the way I wash my face... 
Abc song 
If you are happy.. 

Dalok felismerése, 
néhány sorának visz-
szamondása 

Dalok, mondókák el-
éneklése 

 
4. osztály: 
A tantárgy oktatása heti +1 órában a választahtó keret terhére történik. 

 

Témakör Óraszám 

Új barátok 2 

Család 1 

Emberek 6 

Otthon 5 

Idő 12 

Állatok 2 

Szabadidő 4 

Étkezés 2 

Ünnepek 2 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Oral course 
1 óra 

Köszönés, egyszerű utasítások, ABC A tanult szóanyag 
30%-át tudja  

A tanult szóanyagot 
tudja 

Unit 1 
9 óra 

Bemutatkozás, számok 1-10, életkor 
megkérdezése és megválaszolása, 
színek bemutatása. Kérdezés embe-
rekről. Tárgyak megjelölése  

Tudjon bemutatkozni, 
reggel napszaknak 
megfelelően köszönni 
Szóanyag 30%-a 

Tudja bemutatni társát, 
tudjon napszaknak 
megfelelően köszönni 

Unit 2 
9 óra 

Kérdezés emberekről, tárgyakról, osz-
tályterem tárgyai. A közelben és tá-
volban található tárgyakra vonatkozó 
kérdések feltétele és válaszadás. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 3 
9 óra 

A felszólító mód. Tengeri állatok, 
kérdések és megválaszolása. A 
többesszám. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 4 
10 óra 

Bemutatkozás, mások bemutatása, 
kérdések feltevése a foglalkozásokkal 
kapocsolatban, foglalkozások bemu-
tatása. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 5 
9 óra 

Kérdések feltétele és válaszadás a 
melléknevek használatával a külső 
megjelenésről. Kérdések feltétele 
emberekkel, tárgyakkal, állatokkal 
kapcsolatban 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 6 
9 óra 

Beszélgetés a képességekről, a can 
segédige használatának a bevezeté-
se.Kérdezés, válaszadása képessé-
gekkel kapcsolatban. Kedvenc spor-
tom. 

Legalább 4 igét megta-
nuljon. 

A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 7 
9 óra 

A család. Én és a családom. Testré-
szek.Családtagok. Kérdezés, válasz-
adás a saját családról. 

Meg tudja nevezni szűk 
családjának tagjait. 
Testrészek megnevezé-
se, have/has használa-
tával 

Egy társa és saját maga 
leírása külsőleg 

Unit 8 
9 óra 

Otthonom.Helyiségek megnevezése, 
helyhatározók használata. Tárgyak 
helyéről való érdeklődés, válasz-
adás.Kedvenc játékaim. 

Helységek közül 3 
megnevezése, kedvenc 
tantárgyának neve, a 
hét napjai 
Elöljárók 

Az összes tanult elöljá-
rót helyesen használ-
ja.A tanult szóanyagot 
tudja. 

Unit 9 Preferencia kifejezés: likes and 
dislikes. Az óra. Kérdezés illetve vá-
laszadás az idővel kapcsolat-
ban.Étkezés. Kedvenc ételeim, italaim. 

Szóanyag 30%-a A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 10 
9 óra 

Hangszerek megismerése. Számok 13-
20. Járművek megismerése. 

A tanult szóanyag 30%-
át tudja. 

A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

Unit 11 
8 óra 

Ünnepek. Happy Easter. Kérdezés, 
válaszadás valaki cselekvése kap-
csán.Ruhadarabok, öltözködés. Ked-
venc ruháim. 

A tanult szóanyag 30%-
át tudja. Ruhadarabok 
megnevezése 

A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni.Mondatrok 
alkotása a tanult sza-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

vakkal/Mit viselsz?/ 
Unit 12 
9 óra 

A hét napjai, az időjárás, és a napsza-
kok. 

A tanult szóanyag 30%-
át tudja. 

A tanult szóanyagot 
tudja, képes legyen 
kérdést feltenni és 
választ adni. 

 
4) Egyes évfolyamok tanterve – német nyelv 
 
3. osztály: 
A tantárgy oktatása heti 1 órában a választható órakeret terhére történik. 

 

Témakör Minimum követelmények 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

Köszönés, be-
mutatkozás 
6 óra 

Guten Tag! című dal pár 
sorának elénekelése 

Guten Tag! Című dal teljes 
elénekelése 

Állatok 
6 óra 

Mein Hausgesind néhány 
sorának elénekelése, állatok 
felismerése németül 
Froschkonzert; Ein Elefant; 
Fuchs, du hast die Gans 
gestohlen című dalok néhány 
sorának elénekelése 

Mein Hausgesind teljes el-
énekelése, a tanult állatok 
megnevezése  
Froschkonzert; Ein Elefant; 
Fuchs, du hast die Gans 
gestohlen című dalok teljes 
elénekelése 

Tulajdonságok 
6 óra 

Ich bin Peter című mondóka 
néhány sorának elmondása 
Dick, schlank, groß, klein 
felismerése 

Ich bin Peter t című mondóka 
elmondása 
Dick, schlank, groß, klein 
szavakat tudni 

Számok 
6 óra 

Unsre Katz’ hat Junge g’ 
habt; Morgens früh um sechs 
című dalok néhány sorának 
elénekelése 
Eins, zwei című mondóka 
néhány sorának elmondása 
5-ig megnevezni a számokat 
németül 

Unsre Katz’ hat Junge g’ 
habt; Morgens früh um sechs 
című dalok elénekelése 
Eins, zwei című mondóka 
elmondása 
20-ig megnevezni a számo-
kat németül 

Testrészek 
6 óra 

Kopf, Arme Beine néhány 
sorának elénekelése 
Der Daumen című kézjáték 
néhány sorának elmondása 
Öt testrész megnevezése 
németül 

Kopf, Arme Beine teljes el-
énekelése 
Der Daumen című kézjáték 
elmondása 
Az összes tanult testrész 
megnevezése németül 

Egyéb mondó-
kák, dalok 
6 óra 

Käfer;In dem Walde steht ein 
Haus ,Es war eine Mut-
ter;Große Uhren 
gehen;Bruder Jakob; Der 
Schneined macht Kleider; 
Kommt ein Vogel geflogen 
című dalok, mondókák felis-
merése, néhány sorának 
visszamondása 

Käfer;In dem Walde steht ein 
Haus ,Es war eine Mut-
ter;Große Uhren 
gehen;Bruder Jakob; Der 
Schneined macht Kleider 
című dalok, mondókák teljes 
visszamondása 

 
4. osztály: 
A tantárgy oktatása heti +1 órában a választahtó keret terhére történik. 

 
1) Témalista 

a) Általában a német nyelvről 
b) Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása 
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c) Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása; kedvenc állatok; 
kedvenc játékok 

d) Időjárás: a kedvenc évszak 
e) Étkezés: kedvenc és kevésbé kedvenc ételek, italok 
f) Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron; testrészek 
g) Iskola: az osztályterem tárgyai, az iskola helyiségei 
h) Tágabb környezetünk: állatok a világ különböző tájain 
i) Szabadidő, szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények 
j) Ünnepek és hagyományok. Ünnepek itthon és a célnyelvi kultúrában. 

2) Témakörök, tartalmak - Kommunikációs szándékok 
a) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

(1) köszönés, elköszönés,  
(2) bemutatkozás,  
(3) köszönet és arra reagálás.  

b) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 
(1) dolgok, személyek megnevezése,  
(2) információkérés, információadás,  
(3) igenlő vagy nemleges válasz. 

3) Fogalomkörök 
a) cselekvés, történés, létezés kifejezése, 
b) birtoklás kifejezése, 
c) időbeli viszonyok, 
d) mennyiségi viszonyok, 
e) módbeli segédigék (können, wollen, mögen- möchten) 
f) birtokos névmások 

 

Tananyag Témakör 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szóbeli 
bevezető 
szakasz 
3 óra 

Általában a német nyelvről, nemzet-
közi szavak gyűjtése; 
Bemutatkozás, személyi adatok 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át  

Tudja a tanult szó-
anyagot  

Lektion 1 
3 óra 

Üdvözlés, bemutatkozás, hogylét 
utáni érdeklődés; 
Búcsúzás;napszakok szerinti köszö-
nés 

Tudjon bemutatkozni, 
ismerjen két napszak-
nak megfelelő köszö-
nési formát, tudjon 
legalább egy elköszö-
nési formát 

Tudjon bemutatkozni, 
tudjon a napszaknak 
megfelelően köszönni, 
elbúcsúzni 

Lektion 2 
3 óra 

Was ist das? Das ist… 
Ist das? Ja., Nein. 
Bitte, danke 
Lernen és a sprechen igék E/1,2 
alakja 

Tudja megnevezni a 
tanult főnevek leg-
alább 30%- át 
Tudjon kérni és meg-
köszönni 

Tudja megnevezni a 
tanult főneveket 
Tudjon az eldöntendő 
kérdésekre válaszolni 
Tudja a tanult igéket 
ragozni E/1,2. 

Lektion 3 
3 óra 

Wie heisst du? Ich heisse.. 
Familienname, Vorname 
Heissen ige E/1, 2 alakja 

Tudja feltenni a „Hogy 
hívnak?” kérdést és 
válaszoljon is rá 

Tudja használni a 
Vorname és a 
Familienname kifeje-
zéseket 
Tudja a heissen ige 
E/1, 2 alakjait 

Lektion 4 
3 óra 

Wer ist das? Das ist .. 
Családtagok megnevezése 
Birtokos névmás: mein, meine 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Használja a mein, 
meine birtokos név-
másokat 

Lektion 5 
3 óra 

Was machst du? Ich…. 
A tanult igék E/1,2 alakja 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja a tanult igék 
E/1, 2 alakját 

Lektion 6 
3 óra 

A színek megnevezése 
Welche Farbe hat…? 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
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Tananyag Témakör 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Tudjon kérdést feltenni 
a tárgyak színére és 
tudjon a kérdésre vá-
laszolni 

Lektion 7 
3 óra 

Állatok megnevezése 
Határozott és határozatlan névelő 
Wo wohnst du? Ich wohne in… 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudja megkérdezni 
társát, hogy hol lakik 
és tudjon a kérdésre 
válaszolni 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja, hogy melyik 
határozott névelőnek 
melyik a határozatlan 
párja 
Tudja azt, hogy hol 
laknak az állatok 

Lektion 8 
3 óra 

Számolás 0-20-ig 
Néhány tanult főnév többes számú 
alakja 
Ist, sind 
Wie viele….. sind hier? 
A können segédige E/2 alakja 

Tudjon számolni 0-12-
ig 
Tanulja meg négy 
ismert főnév többes 
számú alakját 

Tudjon számolni 0-12-
ig 
Tudja a tanult főnevek 
többes számú alakját 
Tudja használni a „Wie 
viele..?” kérdést és 
tudjon rá válaszolni 

Lektion 9 
3 óra 

Személyes névmások E/1,2 személyes név-
másai 
Tudjon különbséget 
tenni a hímnemű, nő-
nemű és semleges-
nemű személyes 
névmások között 

Ismerje és használja 
az összes személyes 
névmást 

Lektion 10 
4 óra 

A határozott és határozatlan névelők 
tárgyesete 
Sehen, hören, kennen igék 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel tudja a 
határozott névelők és 
a határozatlan névelők 
tárgyesetét  

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja önállóan hasz-
nálni a határozott név-
elők és a határozatlan 
névelők tárgyesetét 

Lektion 11 
3 óra 

Ételek, italok neve 
A möchten, wollen módbeli segéd-
igék E/1, 2 lakja és használata 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel tudjon 
válaszolni a módbeli 
segédigét tartalmazó 
kérdésre 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudjon módbeli segéd-
igét tartalmazó kérdést 
alkotni és válaszolni a 
módbeli segédigét 
tartalmazó kérdésre 

Lektion 12 
4 óra 

Tulajdonságot jelölő szavak 
Helyhatározó szavak (oben, unten, 
drinnen, draussen) 
A mögen módbeli segédige E/1,2 
alakja 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudjon egyszerű mon-
datokat alkotni a tanult 
melléknevekkel 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja alkalmazni a 
helyhatározó szavakat 
Használja mögen 
módbeli segédige 
megfelelő alakjait 

Lektion 13 
3 óra 

Évszakok 
Was kannst du machen? 
Személyes névmások tárgyesete- 
mich, dich 

Tudja megnevezni az 
évszakokat 
Néhány egyszerű 
mondat alkotása mód-
beli segédigével 

Tudja megnevezni az 
évszakokat 
Tudjon feltenni kérdé-
seket és válaszolni 
rájuk 
Használja a tanult 
személyes névmások 
tárgyesetét 

Lektion 14 
4 óra 

Játékszerek megnevezése 
Hier, dort 
Was magst du? 
Magst du…? Ja, Nein. 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Értse meg az eldön-
tendő kérdéseket az 
általa ismert szóanya-
gon belül és tudjon 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudjon kérdéseket 
megfogalmazni és 
válaszolni rájuk 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 113 

Tananyag Témakör 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

rájuk egyszerűen (ja, 
nein) válaszolni 

Lektion 15 
4 óra 

Testrészek neve 
Was ist denn los mit dir? Mein Bein 
tut mir weh. 
Tun weh, tut weh 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel tudjon 
válaszolni a „Was ist 
denn los mit dir?” kér-
désre az általa ismert 
szóanyaggal 

Tanult szóanyag 
Tudjon kérdést feltenni 
a hogylét felőli érdek-
lődésre és tudjon vá-
laszolni a tanult szó-
anyagon belül 
Tudja a különbséget a 
„tun weh” és a „tut 
weh” között 

Lektion 16 
4 óra 

Birtokos névmások 
Wem gehört der Ball? Das ist mein 
Ball. 

Ismerje és használja 
az általa ismert szó-
anyagon a „mein, 
dein” birtokos névmá-
sokat 

Ismerje és használja a 
birtokos névmásokat 
Tudjon válaszolni 
„Wem gehört? Kérdés-
re 

Lektion 17 
4 óra 

Ruhadarabok 
Sich anziehen, sich ausziehen 
Wo ist….? 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudjon válaszolni egy-
szerűbb esetekben a 
„Wo ist..?” kérdésre 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja használni az 
elválós igekötős igéket 
a tanult igéken 
Használja a „Wo 
ist…?” kérdést és tud-
jon a kérdésre vála-
szolni 

Lektion 18 
3 óra 

Zöldségek, gyümölcsök 
Ich habe Hunger. 
Ich habe Durst. 
Schmeckt das gut? 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
A tanult szóanyagon 
belül tudjon egyszerű 
választ adni a 
„Schmeckt das gut?” 
kérdésre 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja kifejezni, ha 
éhes vagy szomjas 

Lektion 19 
4 óra 

Ünnepek (születésnap, névnap) 
Egyszerű gratuláció születésnapra 
vagy névnapra 
Wie alt bist du? Ich bin…Jahre alt. 
A sein ige ragozása 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudja megmondani, 
hány éves 
Tudja a sein ige E/1, 
2, 3 ragozott alakját 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudjon gratulálni szü-
letésnapra vagy név-
napra 
Tudjon kérdést feltenni 
az életkorra, illetve 
tudja megmondani 
hány éves 
Tudja a sein ige rago-
zását 

Lektion 20 
4 óra 

Cselekvések 
Rendhagyó ragozású igék (fahren, 
laufen, schlafen) 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja a tanult rendha-
gyó igék ragozását 

 
5) Fejlesztés tartalma 

a) Hallott szöveg értése 

 Nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 
óravezetés megértése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, esz-
közhasználat).  

 Rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre vonatkozó, nonverbális eszközökkel támo-
gatott tanári utasítások megértése (pl. rajzos, játékos feladatok, manuális tevékenységek, moz-
gásos, játékos tevékenységek: körjáték, ritmusjáték, szerepjáték, bábjáték, árnyjáték, társasjá-
ték). 
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 Ismert témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdések és kije-
lentések megértése (pl. közvetlenül a tanuló személyére, családjára, szűkebb környezetére, 
mindennapi szükségleteire, tevékenységeire vonatkozó kérdések, illetve válaszok). 

 Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 
bemutatásának aktív követése, a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, a szöveg lé-
nyegének kiszűrése a megértést segítő mozgásos, játékos feladatok segítségével.  

 Tanári ösztönzésre a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemekre (pl. képek, képsorok, tár-
gyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre való egyre tudatosabb támaszkodás a szö-
vegértés során. 

 A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése, megkülönböztetése az anyanyelv (játékos 
formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

b) Szóbeli interakció 

 Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, tárgyak 
segítségével) támogatott mondanivaló kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, azaz egy-egy 
szóval, rövid mondattal. 

 Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel meg-
fogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólításokra való reagálás egyszavas válaszokkal, cse-
lekvéssel. 

 Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdések felte-
vése. 

 Ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó 
rövid párbeszéd eljátszása társakkal. 

 Dalok, mondókák, mesék, történetek előadásában, gyermekjátékokban való aktív részvétel; 
nonverbális elemekkel támogatott, közösen mondott szövegekbe, mesemondásba való bekap-
csolódás ismert szavak, kifejezések, nyelvi fordulatok ismétlésével. 

c) Összefüggő beszéd 

 Gyermekirodalmi mű, mondóka, vers, dal, mese stb. közös vagy önálló előadása (pl. zenei kísé-
rettel vagy bábjáték formájában) társak, másik tanulócsoport, osztály, szülők vagy tanárok ré-
szére. 

 Tanult cselekvéssor (pl. egyszerű tornagyakorlat, öltözködés) elmondása képek segítségével 
vagy mozgással kísérve. 

 Nonverbális elemekkel támogatott, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott szerepjáték 
előadása társakkal, megfelelő gyakorlás, felkészülés után. 

 Saját vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű nyelvi eszközöket, fordulatokat tartal-
mazó, rövid bemutatása (pl. mesekönyv készítése, kiállítása és szóbeli bemutatása). 

 Tanári példa és autentikus hangzóanyag hallgatása és együttmondása után közös vagy önálló 
ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy hangszín 
változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

d) Olvasott szöveg értése 

 Szavak, kifejezések elolvasása és kapcsolódó tevékenységek elvégzése (pl. tantermi tárgyak 
felcímkézése, szavak és képek párosítása, dominó játék, szókártyákból mondatvariációk össze-
állítása). 

 Egyszerű szövegek elolvasása és annak alapján megfelelő cselekvések, cselekvéssorok elját-
szása, elvégzése (pl. papírtávcső vagy gyümölcssaláta készítése). 

 Egyszerű szövegek értő olvasása (pl. mesék, történetek, képregények, párbeszédek). 

 Tanárral közös meseolvasás, bekapcsolódás a történet elolvasásába az ismert szavak haszná-
latával. 

 Egyszerű írásbeli üzenetek elolvasása és megértése (pl. dicsérő kártyák, jókívánságok, osztály-
termi utasítások). 

 Ismert dalok szövegének követése, olvasása a képernyőn vagy a kivetítőn (pl. karaoke). 
e) Íráskészség 

 Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szavak szintjén (pl. keresztrejtvény, szóke-
reső, akasztófa, tárgyak, képek részeinek felcímkézése, rímpárok alkotása, szógyűjtés). 

 Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szószerkezetek, rövid mondatok szintjén 
(pl. képregény rajzolása, s ezekhez szövegbuborékok írása; tárgyak, képek részeinek felcímké-
zése, üzenőfal létrehozása).  

 Játékos írásbeli feladatok készítése és megoldása a szöveg szintjén (pl. mesekönyv, kiskönyv 
összeállítása, rímek, egyszerű versikék írása, képeslap, meghívó írása, egyszerű társasjáték 
tervezése, szabályainak megfogalmazása tanári segítséggel). 

 Ismert szavakat tartalmazó nyelvi fordulatok (pl. rímpárok) felfedezése és minta után való önálló 
alkotása. 
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B) Felső tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet. 
Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, 
bíznak magukban, és néhány alapvető stratégiát már használnak. 

b) A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez jutta-
tása értelmes munkával. 

c) Továbbra is a receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a középpontban, 
mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik. 

d) Az évek előrehaladtával egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség. 
e) Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített 

vagy eredeti, illusztrált, hosszabb szövegek olvastatásával. 
f) Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm 

nyelvtanulóvá válni. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használ-
juk, hanem információszerzésre, illetve információfeldolgozásra. A tantervi törekvések hozzájárulnak 
az idegen nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, másképp csopor-
tosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. 

b) A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv 
szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabá-
lyok ismerete ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A nyelvhasználatban a fo-
lyamatosság az erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van a legfontosabb 
struktúrák automatizálására is. 

c) A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatához, 
melyek lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, 
tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 

d) A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, mellyel képesek ismert témakö-
rökben idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni. 

 
3) Fejlesztendő kiemelt kompetenciák 
Szövegértés 
Beszédértés 
Kiemelt kompetenciák: 

a) A tanuló képes biztonsággal követni az idegen nyelven történő óravezetést. 
b) A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) utánzására és elsajátítására. 
c) A tanuló képes a nyelvi tudásszintjének megfelelő szöveget megérteni az addig megszerzett tudásá-

ra és egyéb, megértést segítő elemekre támaszkodva. 
d) A tanuló képes egyszerű szövegben hallott információt más tevékenység során felhasználni. 
e) A tanuló képes többféle forrásból hallott egyszerű (magnetofon, videokazetta, társak) szöveget kö-

vetni, valamint az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni. 
Nyelvi tevékenységek 

a) Hallott szöveg aktív, értő, odafigyelő követése előre meghatározott szempont szerint. 
b) Hallott szöveg, pl. instrukciók meghallgatása után a hallott információnak megfelelő tevékenység el-

végzése, pl. meghívókártya készítése, rajz, képkártyák, szókártyák készítése, mozgás, utánzás, ké-
pek vagy tárgyak felmutatása. 

c) Válaszadás rövid, egyszerű kérdésekre, utasításokra verbális, non-verbális módon. 
d) Az órai tevékenységekben, pl. nyelvi játékokban való aktív részvétel. 

Olvasás 
Kiemelt kompetenciák: 

a) A tanuló képes a nyelvi tudásszintjének megfelelő szöveget megérteni, abban a számára ismerős 
nyelvi elemeket felismerni, elolvasni az addig megszerzett tudására és egyéb, a megértést segítő 
elemekre támaszkodva. 

b) A tanuló képes olvasott szöveggel kapcsolatos, arra vonatkozó egyszerű feladatokat végezni. 
c) A tanuló képes a tanár által irányított közös olvasásba aktívan bekapcsolódni.  
d) A tanuló képes hangzó szöveg írott változatának követésére. 
e) A tanuló képes észrevenni az anyanyelven, és az idegen nyelven történő olvasás különbségeit. 
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Nyelvi tevékenységek: 
a) Bekapcsolódás közös olvasásba, pl. események, szereplők felismerése képek alapján, érzelmek k i-

fejezése, vélemény-nyilvánítás, találgatás. 
b) Olvasott szövegből információk kiszűrése bizonyos szempontok alapján. 
c) Olvasott szöveg lényegének megértése és adott helyzetben való felhasználása. 
d) Egymás írásbeli munkáinak megtekintése, elolvasása. 

 

Beszéd 
Interakció 
Kiemelt kompetenciák: 

a) A tanuló képes aktívan, örömmel részt venni az interakciót igénylő tevékenységekben. 
b) A tanuló képes egyszerű mesék, mondókák dramatizált, interaktív módon való előadására. 
c) A tanuló képes beszédszándékát alapvető verbális és non-verbális nyelvi eszközökkel kifejezni. 
d) A tanuló képes egyszerű kérdéseket feltenni, illetve a hozzá intézett hasonló kérdésekre egyszerű 

nyelvi eszközökkel reagálni. 
e) A tanuló képes tisztázást, magyarázatot kérni, amennyiben a hozzá intézett beszédet nem érti. 
f) A tanuló képes egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikációt folytatni. 
g) A tanuló képes a tanult témákban rövid párbeszédeket folytatni. 
h) A tanuló egyre inkább képes feladatmegoldás során társaival is a célnyelven kommunikálni. 

Nyelvi tevékenységek: 
a) Mesék, mondókák, dalok előadásába bekapcsolódás verbálisan vagy non-verbálisan. 
b) Egyszerű nyelvi eszközökkel (rövid mondat, egy-egy szó, non-verbális válasz) történő leírás, bemu-

tatás. 
c) Osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó egyszerű kérdésekre, kérésekre egyszavas válaszokkal, 

vagy non-verbális eszközökkel való reagálás. 
d) Aktív részvétel nyelvi játékokban, szituációs játékok, csoportos, páros felkészülés után közösen al-

kotott szöveg változatlan és/vagy kis változtatással történő eljátszása (pl. párbeszéd). 
Összefüggő beszéd 
Kiemelt kompetenciák: 

a) A tanuló képes rövid, egyszerű szöveg memoriterként való felmondására. 
b) A tanuló törekszik a helyes kiejtés (intonáció, hangsúly, stb.) elsajátítására. 
c) A tanuló képes a számára ismert témákban rövid, összefüggő leírást adni környezetében előforduló 

tárgyakról/élőlényekről, eseménysorokról. 
d) A tanuló megfelelő nyelvi előkészítés során képes részt venni szerepjátékokban, illetve egyéb nyelvi 

játékokban. 
Nyelvi tevékenységek: 

a) Egyszerű szerepjáték előadása gyakorlás, felkészülés után. 
b) Saját, vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy egyszerű, rövid bemutatása. 

 

Írás 
Írásbeli szövegalkotás 
Kiemelt kompetenciák: 

a) A tanuló képes a feladatmegoldások során rövid szavakat pontosan leírni, lemásolni, illetve rövid 
szövegeket egy-egy szóval kiegészíteni. 

b) A tanuló képes tanult szókincs felhasználásával egyszerű nyelvi feladatok, játékok készítésére társai 
számára. 

c) A tanuló képes közösen olvasott szöveg olvasása után írásbeli feladatokat megoldani. 
d) A tanuló képes minta alapján különböző, életkorának megfelelő egyszerű szövegek készítésére az 

eredeti szöveg kismértékű módosításával. 
e) A tanuló képes hangzó szöveg, írásban történő, rögzítésére. 
f) A tanuló képes részt venni írásbeli nyelvi játékokban. 
g) A tanuló ismeri az idegen nyelv betűrendjét. 
h) A tanuló képes észrevenni az anyanyelvén, illetve az idegen nyelven történő írás különbségeit. 

Nyelvi tevékenységek: 
a) Képes szótár készítése. 
b) Szavak tematikus gyűjtése írásban a tanuló által ismert témakörökben. 
c) Tanult, egyszerű szövegek másolása és illusztrálása. 
d) Szövegvariácók készítése egy-egy szó megváltoztatásával, tanári segítséggel. 
e) Egyszerű, ismert szöveg rekonstruálása (összekevert szavak sorba rendezése, stb.). 
f) Játékos írásbeli feladatok megoldása és készítése (pl. szókereső, akasztófa, keresztrejtvény). 
g) Egyszerű szöveg alkotása tanári segítséggel, mintaadással, pl. képeskönyv készítése párban, cso-

portban, képregény rajzolása és szóbuborékok kitöltése, rajzos értékelőlap készítése. 
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4) Egyes évfolyamok tanterve – angol nyelv 
 
Illeszkedés a kerettantervhez: 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6. 7. és 8. évfolyamon heti 1 órával emeltük a szabadon 
tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja az idegen nyelvi kommunikatív kompeten-
cia fejlesztése, a nyelvi készségek komplex fejlesztése, szókincs bővítése, a tanulók nyelvtani ismereteinek 
szélesítése, beszédszándékaik magabiztosabbá tétele, valós kommunikációs helyzetek gyakorlása. 
 

6. évfolyam 

Témakör +óraszám 

Napirend, hobbi +6 óra 

Utazás, pihenés +6 óra 

A mi világunk, földrészek +6 óra 

Fantázia és valóság +6 óra 

Közlekedés +6 óra 

Természettudományok +6 óra 

Összesen: 36 

 
5. osztály 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Unit 1 
18 óra 

Iskola 
Tantárgyaim 
Iskolai sportok, kedvenc sportom 
Iskolai élet más országokban 
Országok, nemzetiségek 
Bemutatkozás 
Idő 
to be ige ragozása; Wh-kérdések 

Bemutatkozás 
To be ragozása(jelen) 
felismerése, képzése 
(állító, tagadó, kérdő) 
A szóanyag 30%-a 
Wh – kérdések felis-
merése 

To be ragozása (jelen) 
használata(állító, ta-
gadó, kérdő) 
A teljes szóanyag 
Wh- kérdések haszná-
lata 

Unit 2 
18 óra 

Család 
Én és a családom 
Családtagok bemutatása 
Barátok, külső tulajdonságok 
Kedvenc tárgyaim 
Állatok 
Birtokos névmások 
Have got/has got 
Főnevek többesszáma 
These-Those 

Család 
Have got/ has got fel-
ismerése, képzé-
se(állító, tagadó, kér-
dő) 
A szóanyag fele 
Jelzői birtokos névmá-
sok felismerése 
These/ those felisme-
rése 

Jelzői birtokos névmá-
sok használata 
These/ those haszná-
lata 
A teljes szóanyag 
Az összes tanult rend-
hagyó többes számú 
főnév 

Unit 3 
18 óra 

Szabadidő, Szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, kedvenc 
időtöltésem 
Közös időtöltésem a barátokkal, hobbi 
A hét napjai és a napszakok 
Napirend 
Filmek; Zene, hangszerek 
Present Simple: love, like, hate, 
enjoy+ing 
Gyakoriságot kifejező időhatározók 

Simple Present (állító, 
tagadó) képzése, fel-
ismerése 
Napirend kb. 5 mondat 
A hét napjai, hangsze-
rek, szabadidő 
Gyakoriságot kifejező 
időhatározók felisme-
rése 

Simple Present (állító, 
tagadó) használata 
Napirend (folyamatos, 
összefüggő szöveg 
A teljes szóanyag 
Gyakoriságot kifejező 
időhatározók haszná-
lata 

Unit 4 
18 óra 

Otthonom 
Szűkebb környezetem, lakóhelyem 
Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési 
tárgyak 
Városok, települések, falvak 
Épületek 
There is/ There are 
Can segédige 
Helyhatározók 

A can segédige (állító, 
tagadó, kérdő) alakok 
képzése, felismerése 
A szóanyag fele 
Térbeli viszonyok, 
helymeghatározás 
Létezés kifejezése 
(there is, are) képzése, 
felismerése 

Információkérés, adás 
A can segédige (állító, 
tagadó, kérdő) alakok 
használata 
A teljes szóanyag 
Létezés kifejezése 
(there is, are) haszná-
lata 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Unit 5 
18 óra 

Étkezés 
Napi étkezések 
Étkezési szokások 
Kedvenc ételeim, italaim 
Countable/Megszámlálható/ és 
uncountable /megszámlálhatatlan/ 
főnevek 
Some, any/a, an 
Would like+noun 
How much? How many? 

Some, any felismeré-
se, megkülönbözteté-
se 
Countable (megszám-
lálható), Uncountable 
(megszámlálhatatlan) 
főnevek megkülönböz-
tetése 
How much? How 
many? felismerése 
A szóanyag fele 

Some, any használata 
How much? How 
many? használata 
A teljes szóanyag 

Unit 6 
18 óra 

Ünnepek és szokások 
Családi ünnepek 
Hónapok nevei  
Öltözködés 
Évszakok és ruhadarabok 
Kedvenc ruháim 
Időjárás, időjárási jelenségek megfi-
gyelése 
Foglakozások 
Folyamatos jelen/Present 
progressive/ 

Simple Present (kérdő, 
rövid válasz) képzése, 
felismerése 
Tetszés, nemtetszés 
képzése, felismerése 
Tanult nemzetiségek 
Személyek ruházatá-
nak leírása 
A szóanyag fele 
Folyamatos jelen kép-
zése, felismerése (állí-
tó, tagadó, kérdő) 

Simple Present (kérdő, 
rövid válasz) használa-
ta 
Tetszés, nemtetszés 
használata 
Tanult, összes nemze-
tiség 
A teljes szóanyag 
Folyamatos jelen (állí-
tó, tagadó, kérdő) 
használata 

 
6. osztály 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Unit 1 
24 óra 

Napirend 
Szabadidő. hobbi 
Bútorok 
Belső tulajdonságok, külső megjele-
nés- melléknevek 
Zene, művészetek 
kedvenc zeném, együttesem, 
film- és színházi élményeim 
Present simple vagy Present 
Progressive 
Időhatározók 
Some/Any/No/Every+compounds 
Subject pronouns 
Possesive pronouns 
Possesive case 
Time expression 

A teljes szóanyag fele 
Le tudja írni a napi-
rendjét, el tudja mon-
dani a hobbiját 
Külső leírás néhány 
mondatban 

Birtokos névmás, jelző 
használata 
A teljes szóanyag 
A legjobb barát bemu-
tatása 

Unit 2 
24 óra 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás 
Táborok 
Közlekedés 
Past Simple 
Szabályos igék és rendhagyó múlt 
idejű igék 
Múltidejűség: a be ige 

Simple past felismeré-
se, képzése 
Állító alak képzése, 
szabályos igék és 
rendhagyó múlt idejű 
igék. 
A tanult igék fele. 

Simple past használa-
ta, képzése 
Állító alak képzése, 
szabályos igék és 
rendhagyó múlt idejű 
igék. 
Az összes tanult ige 
A teljes szóanyag 

Unit 3 
24 óra 

A mi világunk 
Földrészek 
Going to 
Must/musn’t 
Melléknévfokozás: 
-comparative 
-superlative 

Must, musn’t kötele-
zettség, szükséges-
ség, tiltás, felszólítás, 
képzése, felismerése 
Jövőidejűség going to 
felismerése, képzése 
A teljes szóanyag fele 

Must, musn’t kötele-
zettség, szükséges-
ség, tiltás, felszólítás, 
használata 
Jövőidejűség going to 
használata az összes 
formában 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

A teljes szóanyag 

Unit 4 
24 óra 

Fantázia és valóság 
Képzeletem világa 
Testrészek 
Csodálatos emberek 
Could  
Past Progressive vagy Past Simple 
Adverbs of manner 
Used to 

Simple past felismeré-
se, képzése 
Állító alak képzése, 
szabályos igék és 
rendhagyó múlt idejű 
igék. 
A tanult igék fele 

Simple past használa-
ta 
Állító alak képzése, 
szabályos igék és 
rendhagyó múlt idejű 
igék. 
Az összes tanult ige 

Unit 5 
24 óra 

Város 
Közlekedés 
Tájékozódás, útbaigazítás 
Környezetünk védelme 
Szelektív hulladékgyűjtés 
Az én városom, falum 
Üzletek, bevásárlóközpontok, piac 
Can I…? Could I..? May I…? 
Helyhatározók/Prepositions of place/ 
Prepositions of movement 
as+ adjective+ as 

Can I? Could I? May I? 
felismerése 
A teljes szóanyag fele 

Can I? Could I? May I? 
használata 
A teljes szóanyag 

Unit 6 
24 óra 

Természettudományok 
Időutazás 
will; going to; zero conditional 

A teljes szóanyag fele A teljes szóanyag 

 
7.- 8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Unit 1 Események leírása, levélírás, informá-
ciókérés, -adás, bemutatás 
Egyszerű jelen idő, folyamatos jelen 
idő, egyszerű múl idő 
Térbeli viszonyok: hely, iránymeghatá-
rozás 

Egyszerű jelen idő és a 
folyamatos jelen idő 
felismerése és képzése 
Egyszerű múlt idő kép-
zése – kivételek közül 
a leggyakrabban hasz-
nált igék képzése 

Egyszerű és folyama-
tos jelen idők használa-
ta 
Levélírás nyaralásról 
Egyszerű múlt idő 
használata 

Unit 2 Bemutatás, bemutatkozás 
Események leírása 
Akarat, kívánság 
Egyszerű és folyamatos múlt idő 
Határozatlan névelők (a, an) 
Személyek leírása (külső és belső 
tulajdonságok) 

Folyamatos múlt idő 
képzése 
Határozatlan névelők 
felismerése, egysze-
rűbb esetekben hasz-
nálata 
Bemutatkozás 

Egyszerű és folyama-
tos múlt idők megkü-
lönböztetése és hasz-
nálatuk 
Országok köszönési 
szokásai 
Történet elmesélése 
zajok alapján 

Unit 3 Események leírása 
Befejezett jelen idő szabályos és rend-
hagyó igék állító és tagadó alakok 
Befejezett jelen és egyszerű múlt idő 
használata 
Időbeli viszonyok (yet) 

Befejezett jelen idő 
képzése 
Rendhagyó igék kép-
zése (30 db) 

Befejezett jelen idő 
használata 
Rendhagyó igék (tk. 
végén) képzése 
Egyszerű jelen és befe-
jezett jelen használata 
Tagadás, yet használa-
ta 

Unit 4  Közvélemény-kutatás 
Események leírása 
Befejezett jelen idő: kérdés, rövid vá-
lasz 
Időbeli viszonyok: időpont, időtartam 
Modalitás: mustn’t, not allowed to 
Képleírás kifejezésekkel 

Befejezett jelen idő –
kérdés, rövid válasz 
For – egyszerű múlt 
vagy befejezett jelen 
idővel – felismerése 
Tiltás kifejezése 
mustn’t 

Befejezett jelen idő 
kérdés használata 
ago, for használata 
Egyszerű múlt és befe-
jezett jelen for különb-
ség megmagyarázása, 
alkalmazása 
Mustn’t, don’t allowed 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

to 
Képleírás 

Unit 5 Személyek és dolgok leírása, tulajdon-
ságok összehasonlítása 
Melléknevek fokozása- középfok (-er, 
more/less, rendhagyó alakok, than) 

Melléknevek középfo-
ka-képzése, egyszerű 
mondatokban alkalma-
zása 
Férfi/női foglalkozások 

Melléknév középfoka- 
alkalmazás 
Rendhagyó mellékne-
vek fokozása 

Unit 6 Dolgok leírása, összehasonlítása 
Események leírása 
Melléknév fokozása – felsőfok 
Good/bad 
Időbeli viszonyok (in/on/at) 
Mennyiségi viszonyok ( tőszámnevek, 
sorszámnevek) 

Melléknevek felsőfoka 
– képzés, egyszerű 
esetekben használata 
Két dolog egyszerű 
összehasonlítása 
In/on/at alkalmazása 
egyszerűbb esetekben  

Melléknevek felsőfoká-
nak alkalmazása 
Most/least alkalmazása 
In/on/at alkalmazása 
Rendhagyó mellékne-
vek fokozása 

Unit 7 Jóslat, ígéret, megengedés, bizonyos-
ság, bizonytalanság 
Egyszerű jövő idő 
Logikai viszonyok: mellékmondat 

Jövőbeli jóslatok: will 
won’t let… 
Will always/never 
Egyszerűbb gondolatok 
kifejezése 

Jövőbeli jóslatok alkal-
mazása 

Unit 8 Dolgok mennyiségének leírása 
Egyetnemértés, tetszés/ nemtetszés, 
érdeklődés 
Mennyiségi viszonyok: megszámlálha-
tó/ megszámlálhatatlan főnevek: a lot 
of/ lots of/ a little/ a few 
Egyszerű jövő idő 

Mennyiségek kifejezé-
se: megszámlálha-
tó/megszámlálhatatlan 
főnevek egyszerű 
használata 

Mennyiségek használa-
ta 
Tetszés/ nemtetszés, 
érdeklődés kifejezése 

Unit 9 Események leírása, gazdasági prob-
lémák, helyzetek , tudományos kísérle-
tek, történet elmesélése, leírása 
Szenvedő szerkezet jelen, múlt idő 
Szövegösszetartó eszközök (some, 
any) 
Térbeli viszonyok: irányok, helymegha-
tározás: on/at/to 

Szenvedő szerkezet 
képzése: jelen, múlt idő 

Szenvedő szerkezet 
használata 
On/at/to használata 
Események leírása, 
gazdasági problémák, 
helyzetek , tudományos 
kísérletek, történet 
elmesélése, leírása 

Unit 10 Képesség kifejezése 
Modalitás: (múlt idő) 
Időbeli viszonyok: just 
Minőségi viszonyok: melléknevek 
(enough: clever enough) 

Múltbeli képesség illet-
ve annak hiánya 
(couldn’t, was/wasn’t 
able to) felismerése, 
értelmezése szöveg-
ben  

Múltbeli képesség illet-
ve annak hiánya 
(couldn’t, was/wasn’t 
able to) képzése, 
használata 
Gondolatok , ötletek 
felvetése, véleményké-
rés, egyetnemértés 
Múltidejű elbeszélés 
szenvedő használata 

Unit 11 Események leírása, veszélyek, félel-
mek, balesetek leírása 
Érdeklődés mások problémái felől és 
arra reagálás 
Modalitás: should shouldn’t, might, 
couldn’t 
Logikai viszonyok- because, when 
Visszaható névmások 

Tanácsadás 
Should/should’t/might 
egyszerű használata 
megadott mondatokban 

Should shouldn’t, 
might, couldn’t haszná-
lata 
Logikai viszonyok: 
because, when 
Visszaható névmások 
használata 
Események leírása, 
veszélyek, félelmek, 
balesetek leírása 
Érdeklődés mások 
problémái felől és arra 
reagálás 

Unit 12 Elégedettség, elégedetlenség 
Ígéret, terv, szándék 
Események módjának leírása 

Jövőidejűség (will, 
going to) képzése 

Jövőidejűség (will, 
going to) használata 
Minőségi viszonyok 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Cselekvés, történés kifejezése 
Jövőidejűség (will, going to) 
Módhatározók 
Minőségi viszonyok 
Modalitás: might, should, shouldn’t 

kifejezése 
Modalitás: might, 
should, shouldn’t 
Módhatározók 
Elégedettség, elége-
detlenség 
Ígéret, terv, szándék 
Események módjának 
leírása 

 
5) Általános fejlesztési követelmények 

a) A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. 
b) Képes a tanárral és társaival a célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában. 
c) Továbbfejleszthető nyelvtanulási stratégiákat használ. 
d) Kialakul az igény benne, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (pl. reklám, popzene) 

is megpróbálja hasznosítani. 

 
6) Egyes évfolyamok tanterve – német nyelv 
Illeszkedés a kerettantervhez: 
A Kerettanterv által javasolt minimális óraszámot 6. 7. és 8. évfolyamon heti 1 órával emeltük a szabadon 
tervezhető keret felhasználásával. Az óraszám emelésének célja az idegen nyelvi kommunikatív kompeten-
cia fejlesztése, a nyelvi készségek komplex fejlesztése, szókincs bővítése, a tanulók nyelvtani ismereteinek 
szélesítése, beszédszándékaik magabiztosabbá tétele, valós kommunikációs helyzetek gyakorlása. 

 
Témakörök 6. évfolyamon Órakeret 

Család Ismerkedés, bemutatkozás 3 

 Telefonálás 3 

Bevásárlás Vásárlás 6 

Utazás, pihenés Útbaigazítás 4 

 Vendégségben 3 

 Szállásfoglalás 4 

 Szállodában 3 

 Utazás vonattal, buszon 4 

Egészséges életmód Orvosnál 3 

Étkezés Étteremben 3 

Összesen 36 óra 

 
5. osztály 
 

 
Ajánlott témakö-

rök 
Követelmények 

Kapcsolódási pon-
tok 

Modul 1 
16 óra 

Család  
Én és a családom. 
Családtagok bemu-
tatása. 
Családi esemé-
nyek, közös prog-
ramok. 
Családi ünnepek. 

Tudja megnevezni a tanult szavak leg-
alább 30%- át 
Legalább kettő állítást mondjon önma-
gáról, családjáról, barátjáról 
Igazodjon el 
Tudjon különbséget tenni a mein, dein 
birtokos névmások között 
Ismerje a főnevek határozott és határo-
zatlan névelőjét 
A felsorolt témakörökben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést feltenni és egyszerű 
kérdésekre röviden válaszolni 
Tudjon a megadott témakörben három, 
négy összefüggő mondatot alkotni se-
gítséggel 

Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: család és 
lakóhely. 
Erkölcstan: társas 
kapcsolatok, szoká-
sok. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: időbeosz-
tás, napirend. 

Modul 2 Otthon Tudja megnevezni a tanult szavak leg- Természetismeret: 
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Ajánlott témakö-

rök 
Követelmények 

Kapcsolódási pon-
tok 

28 óra Otthonom, szűkebb 
környezetem 
Lakóhelyiségek, 
bútorok, berende-
zési tárgyak. 
Kedvenc játékaim. 
Lakóhelyem, tá-
gabb környezetem. 

alább 30%- át 
Legalább kettő állítást mondjon önma-
gáról, családjáról, barátjáról 
Igazodjon el Németország térképén 
Tudjon egyszerű igéket ragozni 
Tudjon különbséget tenni a mein, dein 
birtokos névmások között 
Ismerje a főnevek határozott és határo-
zatlan névelőjét 
A felsorolt témakörökben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést feltenni és egyszerű 
kérdésekre röviden válaszolni 
Tudjon a megadott témakörben három, 
négy összefüggő mondatot alkotni se-
gítséggel 

lakóhelyi környezet. 
Matematika: tájékozó-
dás a térben, halma-
zok. 
Hon- és népismeret: 
az én városom, falum. 

Modul 3 
32 óra 
(16+16) 

Étkezés 
Napi étkezések. 
Kedvenc ételeim, 
italaim. 
Egészséges táplál-
kozás. 
Receptek, főzés, 
sütés. 
Napirend. 

Tudja a tanult szóanyag 30%-át 
Tudja a tőszámneveket 20-ig 
Tudja a sorszámneveket 1-20-ig 
Segítséggel tudja a kiemelt mondatré-
szek után a mondatot megadott szavak-
ból összeállítani 
A felsorolt témakörökben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést feltenni és egyszerű 
kérdésekre röviden válaszolni 
Tudjon a megadott témakörben három, 
négy összefüggő mondatot alkotni se-
gítséggel 

Természetismeret: az 
ember megismerése 
és egészsége: étrend. 
Matematika: halma-
zok, diagramok készí-
tése, értelmezése, 
táblázatok olvasása. 
Természetismeret: az 
időjárás tényezői, 
ciklusok a természet-
ben. 
Matematika: számok 
írása, olvasása, állítá-
sok igazságának el-
döntése, tapasztalati 
adatok lejegyzése, 
táblázatba rögzítése. 

Idő, időjárás 
Az óra. 
Évszakok és hóna-
pok. 
A hét napjai és a 
napszakok. 
Időjárás, időjárási 
jelenségek megfi-
gyelése. 

Modul 4 
32 óra 
(16+16) 

Ünnepek és szoká-
sok 
Az én ünnepeim.  
Ünnepek itthon és a 
nagyvilágban. 

Tudja a tanult szóanyag 30%-át 
Tudjon egy ünnepekről szóló dalt és 
mondókát  
Segítséggel tudjon egyszerű mondato-
kat alkotni a tanult ünnepekről  
A felsorolt témakörökben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést feltenni és egyszerű 
kérdésekre röviden válaszolni 
Tudjon a megadott témakörben három, 
négy összefüggő mondatot alkotni se-
gítséggel 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; történelem, 
társadalmi és állam-
polgári ismeretek: 
hétköznapok, ünne-
pek. 
Történelem, társadal-
mi és állampolgári 
ismeretek: öltözködés, 
divat.  
Matematika: halmazok 
Természetismeret: az 
időjárás tényezői, 
ciklusok a természet-
ben. 
Matematika: számok 
írása, olvasása, állítá-
sok igazságának el-
döntése, tapasztalati 
adatok lejegyzése, 
táblázatba rögzítése. 

Öltözködés 
Évszakok és ruha-
darabok. 
Kedvenc ruháim. 
Divat. 
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6. osztály 
 

 Ajánlott témakörök Követelmények Kapcsolódási pontok 

Modul 5 
45 óra 
(10+10+ 
+8+9+8) 

Iskola, barátok 
Iskolám, osztálytermünk. 
Tantárgyaim, tanáraim. 
Osztálytársaim, barátaim. 
Tanórán kívüli közös program-
jaink. 
Iskolai élet más országokban 

Tudja a tanult szóanyag 
30%-át 
Segítséggel tudja a ki-
emelt mondatrészek után 
a mondatot megadott 
szavakból összeállítani 
A felsorolt témakörökben 
tudjon egy- két egyszerű 
kérdést feltenni és egy-
szerű kérdésekre röviden 
válaszolni 
Tudjon a megadott téma-
körben három, négy ösz-
szefüggő mondatot alkot-
ni segítséggel 

Erkölcstan: társas kap-
csolatok: barátság, szere-
tet, tisztelet, segítő kap-
csolat. 
Testnevelés és sport: 
sportok. 
Ének–zene: zenehallga-
tás. 
Dráma és tánc: színház, 
előadások. 
Vizuális kultúra: múzeu-
mok, kiállítások 
Természetismeret: az 
ember megismerése és 
egészsége: testrészek. 
Testnevelés és sport: 
mozgásos játékok, sport-
versenyek, szabályok. 
Természetismeret: az 
ember megismerése és 
egészsége: étrend. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmód. 
Ének-zene: zenehallga-
tás. 
Dráma és tánc: színház, 
előadások. 
Rajz és vizuális kultúra: 
múzeumok, kiállítások. 

Szabadidő, szórakozás 
Szabadidős tevékenységek, 
kedvenc időtöltésem. 
Internet, interaktív játékok. 
Közös időtöltés barátokkal. 

Sport 
Testrészek és mozgás. 
Sportok, sportfelszerelések. 
Kedvenc sportom. 
Sportversenyek. 

Egészséges életmód 
A rendszeres testedzés. 
A helyes táplálkozás. 

Zene, művészetek 
Kedvenc zeném, együttesem. 
Film- és színházi élményeim, 
múzeumlátogatás. 

Modul 6 
25 óra 
(10+8+8) 

Természet, állatok 
Kisállatok. 
Kedvenc állataim. 
Állatok a ház körül. 
Vadon élő és állatkerti állatok. 
Állatok a nagyvilágban. 
Növények az otthonomban, 
iskolámban. 
Kontinensek, tájegységek. 

Tudja a tanult szóanyag 
30%-át 
A können ige ragozási 
táblázatának segítségé-
vel tudjon egyszerű mon-
datokat alkotni a módbeli 
segédigével 
Legalább egy állatról 
tudjon bemutatni szóban 
és írásban is 
A felsorolt témakörökben 
tudjon egy- két egyszerű 
kérdést feltenni és egy-
szerű kérdésekre röviden 
válaszolni 
Tudjon a megadott téma-
körben három, négy ösz-
szefüggő mondatot alkot-
ni segítséggel 
Tudjon legalább öt veszé-
lyeztetett állatot és nö-
vényt felsorolni 
Tudjon legalább egy ne-
vezetes napot megne-
vezni. 

Természetismeret: élőlé-
nyek a ház körül, az álla-
tok életmódjának főbb 
jellemzői, szoba- vagy 
kerti növények gondozá-
sa, érdekes növények; a 
Föld szépsége, egyedisé-
ge: a Kárpát-medence és 
hazánk nagytájai, növény-
takarója és élővilága. 
Matematika: halmazok 
Természetismeret: kör-
nyezeti rendszerek álla-
pota, védelme, fenntart-
hatósága. 
Matematika: diagramok 
készítése, értelmezése, 
táblázatok olvasása. 
Dráma és tánc: dramati-
kus játékok. 
Vizuális kultúra: képzele-
tem világa, műalkotások. 

Környezetünk védelme 
Veszélyeztetett állat- és nö-
vényvilág. 
Nevezetes napok: Fák és 
madarak Napja, a Víz Világ-
napja, a Duna Napja. 
Szelektív hulladékgyűjtés. 

Fantázia és valóság 
Kedvenc olvasmányaim, 
könyveim. 
Képzeletem világa. 
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 Ajánlott témakörök Követelmények Kapcsolódási pontok 

Modul 7 
26 óra 
(6+12+8) 

Ünnepek és szokások 
Az én ünnepeim. (Geburtstag) 
Ünnepek itthon és a nagyvi-
lágban. 

 
Tudja a tanult szóanyag 
30%-át 
Tudjon kettő, három 
mondatban telefonbe-
szélgetést folytatni 
Tudja a családtagjai szü-
letésnapját, névnapját 
Ismerje fel az igék felszó-
lító módú alakjait 
Segítséggel tudjon egy-
szerű mondatokat alkotni 
a tanult módbeli segéd-
igékkel (a módbeli segéd-
igék ragozási táblázatá-
nak segítségével) 
Tudjon a wo?, wohin? 
kérdésekre válaszolni 
egyszerűbb esetekben a 
szótár és az elöljárósza-
vak táblázatának segít-
ségével 
Ismerje néhány főnév 
többes számú alakját 
A felsorolt témakörökben 
tudjon egy- két egyszerű 
kérdést feltenni és egy-
szerű kérdésekre röviden 
válaszolni 
Tudjon a megadott téma-
körben három, négy ösz-
szefüggő mondatot alkot-
ni segítséggel 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; történelem, 
társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, 
ünnepek. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
falvak és városok, közle-
kedés.  
Matematika: irányok, 
térbeli alakzatok. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 
Hon- és népismeret: az 
én városom, falum. 

Város, bevásárlás 
Városok, települések, falvak. 
Épületek, utcák. 
Tájékozódás, útbaigazítás. 
Üzletek, bevásárlóközpontok, 
piac. 
Vásárlás. 

Az én városom/falum. 

Modul 8 
11 óra 
(4+7) 

Ünnepek és szokások 
(nemzetközi) 

Tudjon menetjegyet vál-
tani, érdeklődni az indu-
lásról-, érkezésről 

Technika, életvitel és 
gyakorlat; történelem, 
társadalmi és állampolgári 
ismeretek: hétköznapok, 
ünnepek. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 
Hon- és népismeret: az 
én városom, falum, a 
hazai táj, a világörökség 
elemei. 

Utazás, pihenés 
Vakáció, nyaralás.  
Táborok, osztálykirándulás.  
Közlekedési eszközök 

Helyi tantervi kiegészítés 

Család  
3 óra 

Ismerkedés, bemutatkozás Tudja magáról, családjá-
ról összefüggően elmon-
dani a legfontosabb ada-
tokat (név, életkor, lak-
hely, foglalkozás, hobbi). 

Erkölcstan: társas kap-
csolatok, szokások. 

Telefonálás 
3 óra 

Telefonálás Tudja elmondani saját 
telefonszámát, bemutat-
kozni telefonáláskor, kö-
szönni-, elköszönni. 

Erkölcstan: társas kap-
csolatok, szokások 

Bevásárlás 
6 óra 

Bevásárlás Tudjon a boltban kérni, 
tájékozódni az áruk he-
lyéről, fizetni. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés, 
vásárlás. 

Utazás, 
pihenés 

Útbaigazítás 
4 óra 

Tudjon kérni útbaigazítást 
ismeretlen helyen, értse 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: közlekedés. 
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 Ajánlott témakörök Követelmények Kapcsolódási pontok 

18 óra Vendégségben 
3 óra 
Szállásfoglalás 
4 óra 
Szállodában 
3 óra 
Utazás vonattal, busszal 
4 óra 

meg egyszerű esetekben 
az útbaigazítást. 
Tudja a vendégét megkí-
nálni, vendégségben a 
kínálást elfogadni. 
Tudja szállásfoglaláskor 
nevét, a kívánt időpontot, 
a foglalni kívánt szállásra 
vonatkozó fontosabb 
adatokat elmondani 
Tudjon a szállodában 
bemutatkozni, elmondani 
mennyi időre, milyen 
szállást szeretne, egysze-
rű formanyomtatványt 
kitölteni. 

Erkölcstan: társas kap-
csolatok 

Egészséges 
életmód 
3 óra 

Orvosnál Tudja elmondani a beteg-
ségével kapcsolatos pa-
naszait, megértse az 
orvos utasításait. 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmód. 

Étkezés 
3 óra 

Étteremben Tudjon a pincérnél egy-
szerű ételeket rendelni, 
fizetni 

Technika, életvitel és 
gyakorlat: egészséges 
életmód. 

 
7) Fejlesztés tartalma 

a) Hallott szöveg értése 

 A kissé komplexebb formában elhangzó és kevesebb nonverbális elemmel támogatott célnyelvi 
óravezetés növekvő biztonsággal történő követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös 
munka megszervezése, eszközhasználat). 

 Rövid, egyszerű tanári utasítások alaposabb és biztosabb megértése (pl. játékos feladatok; ma-
nuális tevékenységek; mozgásos, játékos tevékenységek). 

 A tanulóhoz közel álló, ismert témákról szóló rövid kérdések és néhány rövid mondatból álló 
szövegek megértése. 

 Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése a szövegekben, következteté-
sek levonása a témára, lehetséges tartalomra vonatkozóan; a szöveg lényegének kiszűrése 
megértést segítő, változatos feladatok segítségével. 

 A megértés során egyre tudatosabb támaszkodás a hallott szövegeket kísérő nonverbális ele-
mekre (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) és a beszédhelyzetre. 

 Tanári ösztönzésre a hallott szövegből kiszűrt információk egyre tudatosabb összekapcsolása a 
témával kapcsolatos egyéb ismeretekkel, és ezek alapján következtetések levonása a tartalom-
ra vonatkozóan. 

b) Szóbeli interakció 

 A mondanivaló nonverbális elemekkel (pl. testbeszéddel, hanglejtéssel, vizuális eszközökkel) 
támogatott kifejezése bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

 Rövid válaszokkal, cselekvéssel való reagálás ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, felszólítások-
ra. 

 Egyszerű kérdések feltevése ismert témákhoz, osztálytermi szituációkhoz, egyéni szükségletek-
hez kapcsolódva. 

 Egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszéd eljátszása tár-
sakkal. 

 Kommunikálás begyakorolt beszédfordulatokkal (pl. bemutatkozás, bemutatás, üdvözlés, kö-
szönés, alapvető információ kérése és adása saját magáról, társairól, közvetlen környezetéről, 
különböző dolgok kérése és adása, tetszés, nemtetszés kifejezése). 

 Meg nem értés esetén nonverbális elemekkel, pl. testbeszéddel támogatott ismétlés, magyará-
zat kérése. 

 Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-
kalmazása (pl. beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás). 
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 Hallott, látott jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, időjárással kapcsolatos megfi-
gyelésekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Összefüggő beszéd 

 Gyermekirodalmi mű (pl. vers, dal, mese), történet, cselekvéssor közös vagy önálló előadása 
társak, másik osztály, szülők vagy tanárok részére. 

 Felkészülést követően nonverbális elemekkel támogatott egyszerű nyelvi eszközökkel, begyako-
rolt beszédfordulatokkal megfogalmazott szerepjáték előadása társakkal. 

 Minta alapján, tanári segítséggel összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselek-
véssorok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután). 

 Egyénileg vagy csoportban létrehozott alkotás, tárgy rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

 Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag hallgatása és együttes elmondása után közös vagy 
önálló ismétlés; a kiejtés, intonáció, hangsúly, ritmus játékos gyakorlása (pl. hangerő vagy 
hangszín változtatásával, érzelmek kifejezésével, ritmushangszerek vagy mozgás kíséretével). 

c) Olvasott szöveg értése 

 Rövid, hétköznapi szövegekben ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok felismerése. 

 Írott szöveggel kapcsolatos tevékenységek végzése (pl. leírás alapján illusztráció készítése, ké-
pek sorba rendezése, szövegrészlettel való párosítása). 

 Egyszerű, különböző műfajú szövegek olvasása, lényegük megértése, a szövegek feladatokon 
keresztül történő feldolgozása. 

 Különböző műfajú szövegek (pl. versek, mesék, történetek, fabulák, viccek) közös olvasása. 

 Egyszerű, informatív szövegből (pl. brosúrából, menetrendből, utcai táblákról, feliratokról) tárgy-
szerű információ szerzése. 

 Rövid, egyszerű, írott instrukciók követése képek segítségével (pl. játék összerakása, útbaigazí-
tás). 

 Egyszerűsített nyelvezetű irodalmi alkotások olvasása (pl. versek, mesék, dalszövegek, novel-
lák). 

d) Íráskészség 

 Szavak és rövid szövegek másolása, illetve hallás utáni leírása. 

 Rövid mondatok írása egyszerű nyelvi szerkezetek felhasználásával (pl. napirend bemutatása, 
emberek, állatok, tárgyak jellemzése, képfeliratok készítése). 

 Különböző műfajú, egyszerű, rövid szövegek írása (pl. hagyományos vagy elektronikus képes-
lap, üdvözlőlap, meghívó, üzenet, SMS, e-mail). 

 Egyszerű, autentikus kérdőívek, adatlapok kitöltése. 

 Projektmunka készítése (pl. poszterek, hirdetések, faliújságok, tájékoztató táblák, ismertetők).  

 Az életkornak megfelelő irodalmi művek (pl. mesék, történetek) bizonyos elemeinek megváltoz-
tatása, átírása. 

 Különböző típusú szövegek kreatív írása (pl. napló, dalszöveg, listaversek, szabadversek). 

 Egy-két mondatos üzenet, illetve bejegyzés írása internetes közösségi oldalon, blogban vagy fó-
rumban. 
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7-8. osztály: 
 
1) Témakörök, tartalmak - Kommunikációs szándékok: 

a) Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: megszólítás, köszönés, elköszö-
nés, bemutatás, bemutatkozás, érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, engedélykérés és arra re-
agálás, köszönet és arra reagálás, bocsánatkérés és arra reagálás, gratuláció, jókívánságok és arra 
reagálás, személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás. 

b) Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:sajnálkozás, öröm, elégedettség, elége-
detlenség, csodálkozás, bosszúság. 

c) Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: véleményké-
rés és arra reagálás, valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, egyetértés, egyet nem ér-
tés, tetszés, nem tetszés, akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, ígéret, szándék, 
dicséret. 

d) Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: dolgok, személyek megnevezése, leírá-
sa, események leírása, információkérés, információadás, igenlő vagy nemleges válasz, tudás, nem 
tudás, bizonyosság, bizonytalanság. 

e) A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: kérés, tiltás, felszólítás, javaslat és ar-
ra reagálás, meghívás és arra reagálás, kínálás és arra reagálás. 

f) Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: visszakérdezés, ismétléskérés, nem értés, betű-
zés kérése, betűzés, felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

2) Fogalomkörök 
a) cselekvés, létezés, történés kifejezése, 
b) birtoklás kifejezése, 
c) térbeli viszonyok, 
d) időbeli viszonyok, 
e) mennyiségi viszonyok, 
f) minőségi viszonyok, 
g) modalitás, 
h) esetviszonyok, 
i) logikai viszonyok, 
j) szövegösszetartó eszközök. 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Lektion 1 Év eleji ismétlés, rendszerezés 
Az I. kötet témakörei és nyelvtani 
anyaga 
Beszámoló a szünidőről 
Tervek az új iskolaévben 
Tanult dalok, versek felelevenítése 
Nyelvtani fogalomkörök: 
igeragozás: jövő idő (werden ragozá-
sa, használata segédigeként) 
Perfekt bevezetése és használata 
(sein, haben segédigékkel) 
Beszédszándékok: 
Beszámoló saját magunkról, nyári 
napirendről, programokról, utazásról, 
időjárásról, öltözködésről 
Az új tanév tervezése 
Wie waren die Ferien? Wie war das 
Wetter? Was hast du in den Ferien 
gemacht? Wohin seid ihr gefahren? 
Was macht deine Familie, wenn sie 
Urlaub hat? Was wirst du min diesem 
Schuljahr anders gemacht? 

Lásd a 7. évfolyam 
követelményeit 
Tudja werden, sein, 
haben segédigéket igét 
ragozni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Lásd a 7. évfolyam 
követelményeit 
Tudja werden, sein, 
haben segédigéket igét 
ragozni 
Tudja egyszerűbb ese-
tekben a jövő időt 
használni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 2 Gespenstergeschichten 
A kísértetek iskolája, vizsga 
Komisz gyerekek viselkedése 
Ijesztgetés, elrejtőzés, bújócska 
Információ kérés, adás 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudjon egyszerűbb 
esetekben a hol?, ho-
vá? Kérdésekre vála-

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudjon válaszolni a 
hol?, hová? Kérdések-
re 
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Nyelvtani fogalomkörök: 
Főnév ragozás: Dativ 
(hol?, hová? kérdésekre) 
Igeragozás: wissen ige ragozása, 
használata 
Mondatalkotás: mellékmondat kezdő 
helyzetben (wenn) 
Szóösszetételek 
Beszédszándékok: 
Érdeklődés, közömbösség kifejezése 
Információkérés és adás 
Engedélyezés és tiltás 
Néma olvasás. Szövegértés 
Vizsgakérdések megválaszolása 
Személyről szóló beszámoló 
Ismerkedési szituáció 
Felelősségre vonás, számot adás 
Feltételek meghatározása 
Ellenkezés 

szolni a főnév ragozási 
táblázat segítségével 
Ismerje a wissen ige 
ragozását 
Segítséggel tudja egy-
szerűbb esetekben 
mellékmondati szó-
renddel kezdeni a 
mondatot  
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben 3-4 össze-
függő mondatot alkotni 
segítséggel 

Tudja a wissen ige 
ragozását 
Használja a wissen igét 
Tudjon egyszerűbb 
esetekben a wenn kö-
tőszóval mondatot kez-
deni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 3 Marchen und Geschichten aus der 
Vergangenheit 
Mese a parasztemberről és a feleségé-
ről 
Élet a tanyán: ház körüli teendők, álla-
tok, időbeosztás 
Országismeret: régi német parasztta-
nyák leírása 
Meseországban: képtörténet Kunibert 
lovagról 
Mesék elmondása, képek alapján tör-
ténet szövegesítése 
Nyelvtani fogalomkörök: 
Igeragozás: gyenge, vegyes, módbeli 
segédigék 
Sein és haben Prateritum alakja 
Beszédszándékok: 
Régebben történt események elbeszé-
lése 
Képek alapján történet szövegesítése 
Régen és ma: összehasonlítás 
Mesék variálása 
Szövegértés, szöveg helyreállítása 
megadott szempontok alapján 
Beszámoló a napi teendőkről 
Házimunkáról beszélni 
Ház körüli teendők régen és ma 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Tudjon gyenge igéket 
önállóan ragozni 
Ismerje fel a sein, 
haben igék Prateritum 
alakjait 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudjon több összefüg-
gő mondatot alkotni a 
történetekből 
Tudjon gyenge, vegyes 
igéket és módbeli se-
gédigéket ragozni 
Használja a sein és 
haben igék prateritum 
alakjait 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 4  Abenteuerer, Piraten und Wikinger 
A Zimpanelli cirkusz alapításának tör-
ténete 
Kalózok támadása régen és ma; ösz-
szehasonlítás 
A vikingekről, a vikingek múzeuma 
Érdeklődési kör, szabadidő 
Cirkuszi állatok, utazás 
Országismeret: történelem, Keleti- 
tenger 
Nyelvtani fogalomkörök: 
Igeragozás: Prateritum, erős igék 
Mondatalkotás: időhatározói mellék-
mondatok als és wenn kötőszóval 
Beszédszándékok: 
Időrendi sorrendben eseményekről 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Ismerje fel az erős igék 
Prateritum alakjait 
Tanulja meg legalább 
tíz erős ige 
Prateritumát 
Tudjon segítséggel 
egyszerűbb esetekben 
als és wenn kötőszóval 
mondatot alkotni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja legalább 20 erős 
ige Prateritum alakját 
Tudjon egyszerűbb 
esetekben als és wenn 
kötőszóval önállóan 
mondatokat alkotni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
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beszámolni 
Egyetértés és egyet nem értés kifeje-
zése 
Régen és ma összehasonlítása 
Történet elbeszélése megadott adatok 
segítségével 
Kvízjáték történelmi tényanyagból 
Információk kérése és adása történel-
mi és egyéb ténykérdésekről 

szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

alkotni 

Lektion 5 Tierverhalten und Tierpflege, 
Flohmarktgeschichte 
Érdeklődési kör, szabadidő 
Ajándékozás. Állatok 
Mindennapjaink: időbeosztás, szünidő 
Vásárlás:bolhapiac. A bolhapiacon 
vétel és eladás  
A házimacska. Háziállatok jellemzése, 
leírása, gondozása. Iskolai állatkert 
Nyelvtani fogalomkörök: 
Határozatlan névelő önálló, névmási 
alakban 
Birtokos névmások minden személy-
ben 
Dativ 
Kötőszók: weil, denn 
Mondatalkotás: warum kérdésre 
Beszédszándékok: 
Tényszerű információk kérése és adá-
sa 
Az állatok viselkedésének és tulajdon-
ságainak okát megadni 
Ajánlás, tanácsolás 
Választék megadása, választás indok-
lása 
Történet tovább vitele megadott adatok 
alapján 
Vásárlás során kínálat elfogadásaés 
visszautasítása 
Wie gefallt dir das Tier und warum? 
Weißt du, warum? Was möchtest du 
und warum? 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Ismerje az összes bir-
tokos névmást 
Tudjon válaszolni a 
warum? Kérdő monda-
tokra 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Ismerje az összes bir-
tokos névmást és 
használja azok 
Akkusativ és Dativ 
alakjait 
Tudja használni a hatá-
rozatlan névelőt név-
mási alakban 
Használja egyszerűbb 
esetekben a weil és 
denn kötőszavakat 
Tudjon válaszolni a 
warum? kérdésre  
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Alkosson a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 

Lektion 6 Klassenfahrt ins Schullandheim 
Informáló levél szállásról és elhelye-
zésről 
Úticsomag összeállítása többnapos 
utazásnál 
Programjavaslatok, ajánlások 
Kirándulások tervezése 
Látnivalók, táj leírása, bemutatása 
Térkép alapján tervezés 
Lovak, lóápolás 
Országismeret: der Sreewald, Berlin 
közvetlen környéke 
Nyelvtani fogalomkörök: 
Igeragozás: sich- es igék (Akkusativ, 
Dativ) 
Visszaható návmások (Akkusativ, 
Dativ minden személyben) 
Kérdő névmás: welch- Nominativ, 
Akkusativ, Dativ  
Elöljárószók Dativval (bei, von, zu) 
Kötőszó: dass 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Ismerje a levélírás sza-
bályait (megszólítás, 
keltezés, elbúcsúzás) 
Tudjon különbséget 
tenni a személyes 
névmások és a sich- 
Akkusativ és Dativ 
alakjai között 
Tudja, hogy az elöljá-
rószavak különféle 
esetet vonzanak 
Segítséggel egyszerű 
esetekben tudja hasz-
nálni a mellékmondati 
szórendet 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Ismerje és használja a 
levélírás szabályait 
(megszólítás, keltezés, 
elbúcsúzás) 
Tudjon különbséget 
tenni a személyes 
névmások és a sich- 
Akkusativ és Dativ 
alakjai között 
Tudja használni a sich- 
es igéket 
Tudja és használja a 
welch.. kérdőnévmást 
Tudja, hogy az elöljá-
rószavak különféle 
esetet vonzanak 
Tudja használni egy-
szerűbb esetekben a 
bei, von, zu elöljáró-
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Beszédszándékok: 
Információk kérése és adása szállás-
ról, elhelyezésről, program és kirándu-
lás lehetőségekről, tájékoztatás útvo-
nalakról 
Csomagolás hosszabb útra Vélemény 
kérése és megfogalmazása egy közös 
programról 
Ajánlás, tanácsolás 
Öröm és bosszúság kifejezése 
Vázlat alapján képek segítségével 
leírás  
készítése 
Egyetértés és egyet nem értés megfo-
galmazás 
Időjáráshoz illő öltözködés 
Welche Meinung haben die Schüler? 
Was will er/sie machen? 
Wie findest du das? 
Ich bin dafür…./dagegen 
Ich freue/ argere mich 

désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

szavakat 
 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 7 Hobbys, Freizeit, Spiele 
Barátok, iskolatársak, fiúk és lányok 
egymásról alkotott véleménye, ajándé-
kok és játékszerek vásárlása 
Diákújság riportja szabadidő és hobbi 
témakörben 
Aktív sportolás egyesületben 
Gyermekmúzeum Wuppertalban 
Barkácsolás és kézimunka 
Az ideális hétvégi program 
Nyelvtani fogalomkörök: 
Mondatalkotás: alárendelt mellékmon-
datok (ob kötőszó) és függő kérdések 
Szórend: az Akkusativ és Dativ bővít-
mények sorrendje a mondatokban 
Kérdőszó: Was für…..? 
Beszédszándékok: 
Személyre vonatkozó információk 
kérése, adása és továbbítása 
Vélemények kérése és megfogalma-
zása 
Elismerés, érdeklődés, javaslat adásá-
nak kifejezési lehetőségei 
Ajándékok kiválasztása barátok, roko-
nok számára 
Interjúk készítése 
Szabadidő lehetséges eltöltési formái 
Hobbik megnevezése, bemutatása 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel egysze-
rűbb esetekben tudja 
használni ob kötőszót 
Táblázat segítségével 
előre megadott sza-
vakból tudja a szóren-
det az Akkusativ és 
Dativ bővítményekkel 
ellátott mondatokban 
Segítséggel tudja 
használni a Was für…? 
Kérdőszavas kérdése-
ket és tudjon ilyen kér-
désekre válaszolni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja egyszerűbb ese-
tekben használni az ob 
kötőszót 
Tudja a z Akkusativ és 
Dativ bővítményekkel 
ellátott mondatok szó-
rendjét 
Tudja hasznáni a Was 
für….? kérdőszavas 
kérdéseket és tudjon 
ilyen kérdésekre vála-
szolni 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 8 Ritter und Burgen 
Napirend, időbeosztás 
Vadászaton 
Játékok és tanulás régen 
Lovagi játékok, harcok, várlátogatás 
Till Eulenspiegel történetei 
Országismereti témák 
Nyelvtani fogalomkörök 
Igeragozás: Perfekt 
Szórendi ismeretek 
Beszédszándékok: 
Információ kérés és adás személyek-
ről, eseményekről 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel tudja leg-
alább tíz tanult ige Per-
fekt alakját 
Segítséggel egysze-
rűbb esetekben meg-
adott szavakból tudja 
helyesen összerakni a 
mondatok sorrendjét 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja a tanult igék 
Perfekt alakját 
Tudja önállóan a mon-
datok sorrendjét (egye-
nes, fordított, mellék-
mondati) 
 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
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Vélemény kérése és adása 
Állásfoglalás megindoklása 
Elismerés 
Érdeklődés 
Jegyzet segítségével történet elmon-
dása 
Adatok alapján lovagtörténetek elmon-
dása 
Eseményekről történelmi sorrendben 
beszámolni 
Érvelés adatok birtokában 

tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni s használja  

Lektion 9 Hauser und Wohnen 
Kedvenc lakóhely 
Háztípusok 
Lakás elrendezése 
Lakóhely 
Család 
Családi és Lakástörténetek 
Interjú készítése családok történetéről 
Egy nehéz nap története 
Vers alapján történet rekonstruálása 
Rímek rekonstruálása Perfekt gyakor-
lásához 
Nyelvtani fogalomkörök 
Igeragozás: Perfekt bővítése, gyakor-
lása 
Man névmás ragozása 
Főnévragozás: Genitiv bevezetése 
Mondatalkotás: kérdé-sek és összetett 
mondatok állítmányának helye Per-
fektben 
Beszédszándékok: 
Részletes információ adás 
Véleménykérés- és adás 
Közömbösség és érdeklődés kifejezé-
se 
Tanácsolás, ajánlás és utasítás 
Lakóhely megválasztása és a válasz-
tás indoklása 
Leírás alapján háztípusok felismerése 
Lakás berendezésének részletes leírá-
sa vázlat alapján 
Interjú készítése különböző családok-
ról 
Vers szerepjátékban történő előadása 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Segítséggel tudja leg-
alább tíz tanult ige Per-
fekt alakját 
Segítséggel tudja ra-
gozni a man névmást 
Tudjon birtokos szer-
kezeteket összeállítani 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 
egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja a tanult igék 
Perfekt alakját 
Tudja és használja a 
man névmás ragozását  
Tudjon birtokos szer-
kezeteket összeállítani 
és ezeket tudja mon-
datba helyezni 
Tudja az állítmány he-
lyét a kérdőszavas és 
az összetett monda-
tokban 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 10 In der Stadt 
Vásárlás 
Épületek és üzletek 
Lakossági szolgáltatás lehetőségei és 
helyei 
Várostérkép alapján való tájékozódás 
és útbaigazítás 
Buszvonalak, közlekedés 
Nyelvtani fogalomkörök 
Elöljárószók: Akkusativval és Dativval 
Hol?, Hova? Kérdésre 
Dativval álló elöljárószók 
Mondatalkotás wenn és dann kötőszók 
használata 
Man névmás ragozásának gyakorlása 
A tanagyag éves nyelvtani anyagának 
rendszerezése, ismétlése 

Tudja a tanult szó-
anyag 30%-át 
Táblázat segítségével 
tudjon az ismert elöljá-
rószavakkal kérdésekre 
válaszolni 
Táblázat segítségével 
tudja egyszerűbb ese-
tekben használni a 
Dativval álló elöljáró-
szavakat 
Tudja egyszerűbb ese-
tekben segítséggel 
használni a wenn és a 
dann kötőszavakat 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon egy- két 

Tudja a tanult szó-
anyagot 
Tudja önállóan hasz-
nálni a Hol?,Hova? 
Kérdésre válaszoló 
elöljárószavakat 
Tudjon önállóan egy-
szerűbb mondatokat 
alkotni a wenn és a 
dann kötőszavakkal 
Tudja és használja a 
man névmás ragozását 
A felsorolt témakörök-
ben tudjon kérdéseket 
feltenni és a feltett kér-
désekre röviden vála-
szolni 
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Beszédszándékok: 
Információkérés és adás úti célról, 
helyről, útvonalról 
Útbaigazítás 
Piktogramok értelmezéseés felismeré-
se 
Közlekedési szabályok ismerete 
Utasítás, tanácsolás és ajánlás vásár-
lásnál és szolgáltatásoknál 

egyszerű kérdést fel-
tenni és egyszerű kér-
désekre röviden vála-
szolni 
Tudjon a megadott 
témakörben három, 
négy összefüggő mon-
datot alkotni segítség-
gel 

Tudjon a megadott 
témakörben több ösz-
szefüggő mondatot 
alkotni 

Lektion 11 Három iskolai dolgozat írása és javítá-
sa 
Nyelvtani fogalomkörök 
Alapvető nyelvtani fogalmak a tanév 
során: igeragozás,főnévragozás, név-
mások ragozása, mondatalkotás, szó-
rend 
Beszédértés 
Beszédkészség 
Olvasásértés 
Írásbeli készség mérése 
Beszédszándékok: 
A tanév során tanultak számonkérése, 
gyakorlatban történő alkalmazása 

Lásd az előzőekben 
leírtakat 

Lásd az előzőekben 
leírtakat 

 
8) Kimeneti követelmények 

7-8. osztály: 
a) Hallott szöveg értése: 

(1) A tanuló utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol; 
(2) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, ese-

ményeket megért; 
(3) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos infor-

mációt kiszűr; 
(4) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
(5) ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 

szavas szövegből kikövetkezteti; 
(6) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben képes 

a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. 
b) Beszédkészség: 

(1) A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatok-
ban válaszol; 

(2) egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz, 
(3) kérdéseket feltesz, 
(4) eseményeket elmesél; 
(5) megértési probléma esetén segítséget kér; 
(6) egyszerű párbeszédben részt vesz. 

c) Olvasott szöveg értése: 
(1) A tanuló ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével meg-

fogalmazott szövegben kikövetkezteti; 
(2) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos infor-

mációt megtalál; 
(3) jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét megérti; 
(4) egyszerű történetet megért; 
(5) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben isme-

retlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti; 
(6) jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a lé-

nyeges információt a lényegtelentől elkülöníti. 
d) Íráskészség: 

(1) A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír; 
(2) egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz; 
(3) egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz; 
(4) ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas szöveget ír. 
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5. Környezetismeret 

 
1) Általános nevelési célok 

a) felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést 
b) bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek 

„felfedezésére” 
c) javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységet, alapozza meg a környezet értékeit 

tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat 
d) segítse a tanulókat tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a veszélyhely-

zetekkel kapcsolatos óvatosságra 
e) a tanulók ismerkedjenek meg lakóhelyük, majd távolabbi természeti és ember által létrehozott kör-

nyezetük jellemző anyagaival, jelenségeivel, élőlényeivel, illetve azok változásaival, valamint az em-
berek és környezetük kapcsolatával 

f) a tanulók fedezzék fel a természet sokszínűségét, szépségét, és ébredjenek rá pótolhatatlan, érté-
kes mivoltára 

g) a tanuló lakóhelyi, iskolai, települési környezete, majd hazánk értékeinek megismertetése, megsze-
rettetésére való törekvés 

h) pozitív attitűd kialakítása, amely az élő és az élettelen környezet megóvására, védelmezésére ösz-
tönöz, erősíti a lakóhelyhez való kötődést, s ezzel a hazánkhoz és a nemzetünkhöz tartozás érzését 
alapozza meg. 

i) az elemi természettudományos műveltség megalapozása érdekében a tanulóknak az új ismeretek 
megszerzéséhez, azok rendszerezéséhez, rögzítéséhez és a mindennapi életben való alkalmazás-
hoz szükséges képességeit folyamatosan és rendszeresen fejlessze 

j) az egyszerű megismerési, tanulási módszerek megtanításával, begyakorlásával, alkalmazásával 
keltse fel a természeti jelenségek, folyamatok ésszerű, tudományos magyarázata iránti igényt 

k) a tanulók egyre nagyobb ónállósággal, szabályosan, balesetmentesen tanuljanak meg közlekedni 
l) a tanuló tudjon elemi fokon tájékozódni térben, és az időben 
m) kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és a környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését 

szolgáló magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése. 
n) ismeretek nyújtása az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól 
o) segítse észlelni, és elemi szinten értékelni az anyagok mennyiségi és minőségi változásait 
p) fejleszteni a tanulók helyes egészségszokásait 
q) megalapozni önmaguk, valamint az élő és az élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segí-

teni a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük 
alakulását.  

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek: 
(1) a tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt 
(2) legyen képes a természet tárgyait, élőlényeit, jelenségeit és folyamatait észlelni, és azokat 

elemi szinten megfigyelni 
(3) tanítói irányítással, segítséggel tudjon ismeretekhez jutni a természeti és technikai környezet 

jelenségeinek, folyamatainak mérése, egyszerű kísérleti vizsgálata és modellezése által. 
(4) ismerje fel a vizsgálódáshoz, méréshez, kísérletekhez szükséges eszközöket, és használja 

azokat balesetmentesen 
(5) szerezzen jártasságot jelenségek, folyamatok egy-egy körének megadott szempontú cso-

portosításában 
(6) tudja a megszerzett ismereteit elmondani, ábrázolni és leírni 
(7) legyen képes a természeti, és az ember alkotta környezetről különféle módon szerzett isme-

reteit összevetni, különböző szempontok szerint csoportokba rendezni, vizsgálódásainak 
eredményeit elemezni és értelmezni 

(8) tudja magyarázni a természeti jelenségeket és folyamatokat, ismerje fel a környezetében 
előforduló veszélyhelyzeteket és tudjon ekkor megfelelőképpen viselkedni 

(9) lássa be, hogy környezetének állapota a saját egészségére is hatással van, igényelje az 
egészséges életkörülményeket 

(10) ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért, és ezért becsülje meg a kör-
nyezetének értékeit 

(11) ismerje a biztonságot szolgáló szervezetek munkáját 
b) tájékozottság az anyagról: 
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(1) ismerje meg a környezetében előforduló fontosabb élő és élettelen anyagok néhány jellem-
ző tulajdonságát 

(2) tudja az anyagokat megadott szempontok szerint csoportosítani 
(3) tájékozódjon arról, hogy mely élelmiszerek fogyasztása szükséges szervezetünk egészsé-

ges fejlődéséhez  
(4) tartózkodjék az élvezeti- és kábítószerek kipróbálásától 
(5) tudja, hogy mely anyagok szennyezhetik környezetét és mely anyagok, eszközök a háztar-

tás leggyakoribb veszélyforrásai 
c) tájékozódás időben, az idő és a természeti jelenségek: 

(1) ismerje a napszakok és az évszakok változását 
(2) szerezzen gyakorlatot az idő mérésében, a mindennapi életüket meghatározó időtartamok 

becslésében 
(3) tudja, hogy az idő múlásával az élőlények is változnak 
(4) ismerje fel a változások szabályszerűségét, okait 

d) tájékozódás a térben, a tér és a természeti jelenségek: 
(1) tudja a környezetében előforduló tárgyak méretét saját testméreteihez, majd szabvány mér-

tékegységhez viszonyítani, helyzetét, mozgását különböző nézőpontból szemlélni, elképzel-
ni, jellemezni 

(2) tudjon tájékozódni a lakóhelyén és annak környékén, tudjon útbaigazítást adni 
(3) ismerje Magyarországon belül lakóhelye elhelyezkedését 
(4) ismerkedjen meg az őt körülvevő táj jellegzetességeivel, felszínének formáival, az ottani élő-

lények jellemző tulajdonságaival 
(5) tudja a lakóhelye tájképi sajátosságait összehasonlítani más hazai tájakkal 

e) tájékozódás a természettudományos megismerésről: 
(1) tudatosuljon a tanulóba, hogy a természetről szerzett ismereteket megfigyelés, vizsgálódás, 

kísérletezés, mérés útján szerezzük meg 
(2) legyen tájékozott arról, hogy a természettel kapcsolatos ismereteit felkészültségének megfe-

lelő könyvek, cikkek és a média segítségével is fejlesztheti, de sok téves nézettel is talál-
kozhat 

(3) tudjon önállóan környezetére vonatkozó kérdéseket megfogalmazni 
(4) tudjon beszámolni a saját tapasztalatairól, álló-és mozgóképekről, történetekből, leírásokból, 

a különböző kommunikációs eszközökből szerzett ismereteiről tanítói segítséggel 
(5) tudjon egyszerű jelenségeket vázlatosan ábrázolni 
(6) ismerje meg a tudósok kiemelkedő eredményeit, kitartó szorgalmát és erőfeszítéseit 

f) a közlekedésben való biztonságos részvétel: 
(1) ismerje meg a biztonságos közlekedés rá vonatkozó szabályait 
(2) tudja, hogyan előzheti meg és hogyan kerülheti el a leggyakoribb baleseti helyzeteket 
(3) legyen tisztába azzal, hogy miként kérhet segítséget veszélyhelyzetben 
(4) alkalmazza a közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási szokásokat és az elvárt udvari-

assági szabályokat 
g) emberismeret, önismeret, honismeret: 

(1) legyen igénye a személyes higiénére, a test és a ruházat gondozására 
(2) alkalmazza az egészségmegőrzés alapvető szabályait 
(3) ismerje a korszerű táplálkozás, az egészséges életmód feltételeit 
(4) ismerje fel a harmonikus kapcsolat kialakításának szükségességét a természeti és társa-

dalmi környezettel 
(5) ismerkedjen szűkebb környezetének kulturális és vallási emlékeivel, hagyományaival 
(6) gyakorolja azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyek az otthona, a lakóhelye, a szülő-

földje és a hazája megismeréséhez, megbecsüléséhez és szeretetéhez vezetnek 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
1. osztály: 
Az első évfolyam végén a kerettanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt. 
Éves órakeret: 36 óra (heti 1 óra) 

 

Témakör Tananyag 

Ismerkedés az is-
kolával 
Mi van a teremben? 
10 óra 

„Iskolás vagyok”: Mi a különbség iskola és óvoda között? Fejlődési fo-
lyamat, időrend a gyermek életében. Bemutatkozás, ismerkedés és meg-
szólítás. Társas kapcsolatok az iskolában. Egymás segítése a játékban, a 
balesetek megelőzésében. Helyes és helytelen magatartásminták tanórán 
és a szünetekben. Helyes öltözködési szokások az iskolában. Osztály-és 
padtárs. „Az én iskolám”: Az iskola neve, pontos címe, névadója, nagysága 
és formája. Az óvoda és az iskola összehasonlítása. A tanuló helye az osz-
tályban. A saját testhez való viszonyított irányok ismerete. Az iskola helyi-
ségeinek ismerete: A iskolai élet rendje. Tájékozódás az iskola épületében 
és az iskola területén. Helyes közlekedés a folyosón. Élőlények a iskolá-
ban és környékén. Dísznövények ápolása. Az iskolában dolgozók fog-
lalkozásának összehasonlítása. 

A tanteremben található tárgyak csoportosítása különböző szem-
pontok szerint (érzékszervekkel vizsgálható tulajdonságok, anyag, 
méret, felhasználás). 

Természetes és mesterséges anyagok megkülönböztetése a kör-
nyezet tárgyaiban. 

Közvetlen környe-
zetünk növényei és 
állatai 
Élőlények közös-
ségei 
6 óra 

„Séta a természetben”: A természeti és az épített környezet elemeinek 
felfedezése. Környezetünk: A természet és az ember alkotta környezet 
megkülönböztetése. 

A természeti környezet élettelen és élő összetevőinek a felismerése: ta-
laj, víz, állatok és ember. A környezetünk épségének megóvása. Élő és 
élettelen: Az élőlények és az élettelen dolgok elkülönítése a jellemző tulaj-
donságok alapján. A megfelelő feltételek biztosítása az élőlény életben ma-
radásához. Élettelen természet alapismeretei: A nap időtartama, a napsza-
kok váltakozása és jellemzői.  

Növények a ház körül: A lágyszárú virágos növények ismerete. A leg-
gyakoribb kerti virágok megnevezése. A virág és a termés kapcsolatának 
felismerése, a növényápolási tevékenységek szerepe.  

A környezete szépsége iránti igény felkeltése. Növények a lakásban: A 
közismert szobanövények valamint erkély-és ablaknövények megnevezése. 
A cserepes növények ápolási munkáinak megismerése. Szaporítás magve-
téssel. A lakásban tartott növények szerepe. Házi kedvenceink: A leggyako-
ribb kedvtelésből tartott állatok és lakóhelyük megnevezése. Állat igénye-
gondoskodás közti összefüggés felismertetése. Gondozási tevékenységek 
fontossága. Az állattartás veszélyei. Mesebeli és valóságos állatok: A me-
sebeli és a valóságos állatok különbségeinek feltárása. A mesebeli állatok 
fontosabb jellemzői.  

A mesékben létező állatok közül néhány megnevezése. 
Az időjárás 
Hóban, szélben, 
napsütésben 
6 óra 

 Évszakok, hónapok: Az évszakok neve, sorrendje. A hónapok neve és 
sorrendje. Az egyes évszakokhoz tartozó hónapok nevei. Az évszakokhoz 
kapcsolódó ünnepek, helyi szokások. Szabadidős tevékenységek a külön-
böző évszakokban. Változások az állatok életében az évszakok váltakozása 
függvényében. Az évszakoknak megfelelő munkák ismerete. A különböző 
évszakok örömei. Az időjárás elemei: Az időjárás elemeinek megfigyelteté-
se. Az évszakok jellemző időjárása. A szélsőséges időjárás okozta veszély-
helyzetek és a védekezés lehetőségei.  

Témakör Tananyag 

Testünk felépítése 
és működése 
Az iskolás gyerek 
8 óra 

A testünk főbb részei: a főbb testrészek felismerése és megnevezése. A 
végtagok elkülönítése.  

A külső tulajdonságokban meglévő különbözőségek meglátatása. A tes-
tünk és életünk ritmusai: A szervezetünk megfigyelhető ritmusai: szívdobo-



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 136 

 
2. osztály: 
 
Éves órakeret: 36 óra ( heti 1 óra ) 

 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

Újra az is-
kolában 
Mi van a 
teremben? 
6 óra 

Beszámoló a nyári szünetről. Az első osztály-
ban tanultak felidézése képek alapján. Az új 
taneszközök, tanszerek megismerése. Az isko-
lai környezet rendjének, tisztaságának meg-
óvása. 
Az osztályterem, ahol szeretek lenni: az 
osztályteremben található tárgyak, bútorok 
megnevezése, jellemző tulajdonságaik ösz-
szegyűjtése, csoportosításuk különböző 
szempontok szerint. 
Élőlények és élettelen dolgok összehasonlí-
tása, különbségek megfogalmazása.  
Az időjárás megfigyelése, az időjárásnak 
megfelelő öltözködés megtervezése. 
Tájékozódás az iskola épületében. 
Az iskola épületében és a környéken talál-
ható jelek, jelzések értelmezése.  
Mérés, becslés, vázlatos alaprajz készítése. 
Tájékozódás vázlatrajz alapján. Természe-
tes mértékek (lépés, arasz stb.) használata. 
Az iskolában található jelek, jelzések, pikto-

Használja helyesen 
a napszakok nevét. 
Sorolja fel az év-
szakokat és a hó-
napokat helyes 
sorrendbe. Nevez-
ze meg az évsza-
kok jellemző időjá-
rási jelenségeit. 
Tűzvédelem, a 
tűzoltás alapelvei, 
eszközei 

Az évszakoknak és 
a hónapoknak 
megfelelő népszo-
kások ismertetése 
és felsorolása. 
Tárgyak (anya-
gok) tulajdonsá-
gai (átlátszóság, 
keménység, ru-
galmasság, ér-
desség-simaság, 
forma, szín). 
Mesterséges és 
természetes 
anyagok a kör-
nyezetünkben 
található tárgyak-
ban. 

gás, lélegzés, alvás és ébrenlét. Az érzékszervek szerepe a környezet meg-
ismerésében: Az érzékszervek felismerése és megnevezése. Az érzékszerv 
és a hozzátartozó érzékelés összekapcsolása. Az érzékszerveink fontossá-
ga és védelme. Az egészség és a betegség: Az évszakoknak és az időjá-
rásnak megfelelő öltözködés. A tisztálkodási tevékenységek felismerése és 
megnevezése, a végzésük időpontja. A tisztálkodási tevékenységek elmu-
lasztásának következményei. A pihenés és a mozgás szerepe az életünk-
ben. Az egészség-betegség fogalma. A fertőző betegségek terjedése, elke-
rülésének lehetőségei. A védőoltások szerepe. A helyes viselkedés az orvo-
si rendelőben. A lázmérés eszköze, a lázcsillapítás módja. A gyógyulás 
feltételeinek és a gyógyszerszedés szabályainak ismerete és betartása. 
Segítőtársak a bajban: A leggyakoribb balesetek megelőzésének módja, 
segélykérés balesetkor. A veszélyhelyzetben szakszerű segítséget nyújtó 
emberek megnevezése, feladatuk elsorolása. 

 A segélykérő hívószámok megismerése. A telefonon történő segítség-
kérés mozzanatainak megtanulása.  

Segítségnyújtáskor használatos eszközök felismerése, megnevezése. 
Ismétlődő jelenségek (ritmusok) megfigyelése az ember életében, a 
test működésében. 

Közlekedés 
2 óra 

Közlekedési eszközeink: Járművek és rendeltetésük. Szárazföldi, vízi, 
légi utak és járművek. Különleges rendeltetésű közlekedési eszközök: men-
tőautó, tűzoltóautó, rendőrautó fontossága. Tömegközlekedési eszközök. A 
gyalogos közlekedés megfigyeltetése. Az úttesten való átkelés csoportosan 
és egyénileg jelzőlámpánál és lámpa nélkül. Néhány közúti jelzőtábla jelen-
tése. Veszélyhelyzetek elkerülésének a módjai. Átkelés a vasúti átjáróban, a 
közlekedés illemtana. A veszélyhelyzetek az otthontól az iskoláig vezető 
úton, a balesetek okai. 

Ismerkedés a lakó-
hellyel 
Tájékozódás az 
iskolában és kör-
nyékén 
4 óra 

Az iskola környezete: Az iskola helye a településen. Az iskolai környezet 
gondozása, környezetvédelem. Lakóhelyünk: A falu, város és a tanya jel-
lemzői. A közintézmények a lakóhelyünkön. A Művelődési intézmények 
feladatai. Lakóhelyünk nevezetességei: Szobrok, emlékművek lakóhelyün-
kön. Az intézmények és az utcák névadói. A népi hagyományok alapvető 
ismeretei. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 137 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

gramok. 

Kapcsolat keresése az anyag tulajdonságai 
és felhasználása között egyszerű példák 
alapján. 
A környezetben lévő tárgyak csoportosítása 
aszerint, hogy tűzveszélyes (gyúlékony), 
éghető vagy éghetetlen-e. Égés vizsgálatán 
keresztül az égés feltételeinek megállapítá-
sa. Kapcsolat keresése az égés feltételei és 
a tűzoltás módja között. Felkészülés vész-
helyzetre. A fegyelmezett cselekvés fontos-
ságának felismerése. A körültekintő mun-
kavégzés fontosságának felismerése. A 
tűzoltók munkájának értékelése. A gyufa 
használata. 

A kert ter-
mesztett 
növényei 
4 óra 

Néhány ismertebb gyümölcsfa és zöldségféle 
felismerése. A fa fő részeinek elkülönítése. A 
törzs, a korona és a levél legfontosabb jellem-
zői. A fás és a lágy szár jellemzői. Az örökzöld 
és a lombhullató növények. Az évszakoknak 
megfelelően végzett kerti munkák ismerete, a 
munkákhoz szükséges eszközök megismerte-
tése. Néhány közismert zöldségféle megneve-
zése, a táplálkozásra alkalmas szerveik meg-
ismerése. A hazai és a déli gyümölcsök meg-
különböztetése. A hazai gyümölcsök megne-
vezése. 
A gyümölcsök fő részei. A gyümölcsfák élettar-
talma. A gyümölcsök élettani hatásai.  
A gyümölcsfogyasztás szabályai.  
A virág és a termés: A virág alkotórészeinek 
ismerete. 
 A virág és a termés, valamint a termés és a 
mag kapcsolata. A növekedés és a fejlődés a 
növények életében. 

Az egész tanévre 
vonatkozik, hogy 
tudjon a tanuló 
megfigyeléseiről és 
tapasztalatairól 
szóban beszámolni. 
Ismerje fel a tanult 
jelenségeket rajzról 
és képről. Ismerje 
fel a környezete 
tárgyainak és élő-
lényeinek néhány 
érzékelhető tulaj-
donságát. 
Tudja a megismert 
növényeket szóban 
elmondani. 

 

Az időjárás 
Hóban, 
szélben, 
napsütés-
ben 
4 óra 

Az időjárás élőlényekre gyakorolt hatásá-
nak megfigyelése, konkrét példák gyűjtése.  
A víz halmazállapotai és a csapadékformák 
összekapcsolása. 
Napi és éves ritmus megfigyelése a növény- 
és állatvilágban, a tapasztalatok rögzítése 
rajzzal vagy írásban. 
Évszakokhoz kötődő étrendek összeállítá-
sa. A nyári megnövekedett folyadékigény 
magyarázata. Az időjárást jelző piktogra-
mok Az időjárás elemeinek megfigyeltetése. 
Az évszakok jellemző időjárása. A szélső-
séges időjárás okozta veszélyhelyzetek és a 
védekezés lehetőségei.  

Évszakok és jel-
lemzőik ismerete. 

Az időjárás eleme-
inek megfigyelteté-
se. 

Lakóhe-
lyünk és 
közlekedé-
se 
2 óra 

A természeti környezetünk: A felszíni formák 
megfigyeltetése. A természetes vizek, álló és 
folyó vizek közötti különbözőség. A természeti 
környezetünket károsító tevékenységek.  
Természetvédelem.  
Településünk: A településtípusok és jellemzőik. 
lakóhelyünk szomszédos települései. A falu és 
a város megkülönböztetése. A középületek és 
fontosabb feladataik. A különböző tájak lakó-

Ismerje fel közvet-
len környezete 
természeti formáit.  
Tudjon önállóan  
tájékozódni az ott-
hona és az iskola 
környékén. Ismerje 
a lakóhelye legfőbb 
jellegzetességeit, 

Gyűjtőmunka a 
felszíni formák 
bemutatására. 
Néhány fontosabb 
természetvédelmi 
terület bemutatása. 
A természetvédel-
mi területeken élő 
növények és álla-
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

épületei. A környezetünk lakóházai. Lakcím, 
lakás, otthon. Településünk hagyományai, 
népszokásai. Díszítőelem népművészeti tár-
gyakon. Népi játékok gyűjtése, megtanulása.  
A lakóhelyünk múltja: A város és a falu régen 
és most. Régi foglalkozások, mesterségek. 
Lakóhelyünk értékei. 
Közlekedés: Megálló és menetrend ismerete. A 
vasútállomás vagy buszpályaudvar útvonalá-
nak ismerete. 
Az utazás legfontosabb szabályai.  
A kerékpáros és a tömegközlekedés veszélyei. 

hagyományait. 
Tudjon útbaigazíta-
ni idegent a lakóhe-
lyén. Ismerje lakó-
helye főbb jellegze-
tességeit, ismertes-
sen egyet a telepü-
lés hagyományai 
közül.  
Ismerje a leggyako-
ribb közlekedési 
veszélyforrásokat, 
valamint azok elke-
rülésnek a módját.  

tok bemutatása. 
Népművészeti 
tárgyak és a tele-
pülésünk hagyo-
mányainak bemu-
tatása a társaknak. 
Gyűjtőmunka: Ré-
gebbi képek vá-
rosokról (Kapos-
vár) és falvakról 
(Szenna). 

A ház körül 
élő állatok 
Élőlények 
közösségei 
7 ór 

A négylábú és szárnyas háziállatok testének fő 
részei, legjellemzőbb tulajdonságaik. A háziál-
latok gondozása és hasznosítása. A háziálla-
tok és az ember. A háziállatok szálláshelyei. 
Háziállatok és a vadon élő állatok különböző-
ségei. Az állatok szeretete, védelme és meg-
becsülése.  
A házunk vendégei: 
A házba húzódó állatok beazonosítása jellem-
zők alapján. A „nemkívánatos” állatok betele-
pedésének megelőzése, védekezési lehetősé-
gek. Természetes életközösség megfigyelé-
se, állapotának leírása, a változások köve-
tése, bemutatása és megbeszélése. 
Mesterséges és természetes életközösség 
összehasonlítása (sokféleség, változatos-
ság, mintázatok  alapján).  
Az életközösségek összetettségének felis-
merése. 

Tudja felsorolni a 
tanult állatok né-
hány jellemző tulaj-
donságát. Tudja 
azt, hogy az élőlé-
nyek táplálkoznak, 
lélegeznek, szapo-
rodnak, növeked-
nek, fejlődnek és 
elpusztulnak. 

Ismerje a meg a 
tanult állatok táp-
lálkozási, gondo-
zási, szaporodási 
szokásait részlete-
sebben gyermek-
nek szóló ismeret-
terjesztő könyvek-
ből. Készítsen 
állatnaplót a ked-
venc háziállatairól.  

Testünk 
működése 
és egész-
sége Az 
iskolás 
gyerek 
7 óra 

Az emberi test fő részei. A külső és belső tulaj-
donságok elkülönítése. Az emberi élet főbb 
szakaszainak ismerete: Változások az évek 
múlásával, a növekedés és a fejlődés érzékel-
tetése. 
A helyes időbeosztás és egészségmegőrzés. A 
napirend tudatos alakítása. Táplálkozás: Az 
élelmiszer, élelmiszercsoport felismerése. 
Rendszeres étkezés, változatos, vitamindús 
ételek fogyasztása.  
A fogromlás megelőzése.  
Az egészség nagy kincs: A testápolási tevé-
kenységek fontosságának a belátatása. A saját 
testápolási eszközök használatának jelentősé-
ge. A káros környezeti hatások és az ellenük 
való védekezés megismerése.  
A kisebb sérülések ellátásnak módja. 
A lázmérés és a lázcsillapítás módja. 
A testünk működése és egészsége: A legfon-
tosabb belső szervek nevének és szerepének 
ismerete. A rendszeres mozgás, a helyes lég-
zés, az egészséges táplálkozás, a helyes napi-
rend, a rendszeres testápolás fontossága az 
egészségmegőrzésben. 

Tudja az emberi 
test főbb részeit 
megnevezni. 
Tájékozódjon jól a 
saját testén. Ismer-
je és használja 
pontosan a helyet 
és a helyzetet je-
lentő kifejezéseket.  

„Egészségnapló” 
készítése: táplál-
kozás, mozgás, 
testápolási tevé-
kenységek. 

Az anyagok 
érzékelhető 

A környezetünk tárgyainak anyaga: A haszná-
lati tárgyaink anyaga. Tárgyak többféle anyag-

Legyen képes mé-
réseket végezni, 

Gyűjtőmunka: ké-
pek gyűjtése a 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 139 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

és mérhető 
tulajdonsá-
gai 
Tájékozó-
dás az isko-
lában és 
környékén 
6 óra 

ból. A veszélyes és újrahasznosítható hulladé-
kok-környezetünk védelme. Az érzékelhető 
tulajdonságok: A tárgyak érzékelhető tulajdon-
ságai. Az érzékszerveink védelme. A sérült 
emberek. 
A hosszúság, űrtartalom és a tömeg mérése: 
Összehasonlítások - kifejezések helyes hasz-
nálata, sorbarendezése. A régi mértékegysé-
gek ismerete. Mérés alkalmilag választott mér-
tékegységekkel. A hosszúság, űrtartalom és a 
tömeg mérőeszközei, szabványmértékegysé-
gei. 
Az idő mérése: Összehasonlítás és 
sorbarendezés. A naptár. A régi és modern 
időmérő eszközök. 
 A fő világtájak megnevezése, elhelyezése. 
A földfelszín formakincsének elemei (hegy, 
völgy, domb, síkság, folyó, patak). A helyi 
közlekedés.  
Alaprajz, vázlatrajz. Fűtőberendezések, vi-
lágítás, szellőztetés, étkező-, raktár- és ki-
szolgálóhelyiségek szerepe az iskolában. A 
fűtés lehetséges módjai. Energiaforrások a 
háztartásban. A készülékek energiatakaré-
kos üzemeltetésének módjai. A közlekedés 
és az energiatakarékosság. Az épületek 
karbantartásával, állagmegőrzésével kap-
csolatos legfontosabb munkák az iskolában 
és otthon. 
Halmazállapotok: folyékony,szilárd, légne-
mű. Környezetünk legkeményebb anyagai a 
kristályok: ilyenek a drágakövek, a gyé-
mánt. 
A víz halmazállapot-változásai (olvadás, 
fagyás, párolgás, lecsapódás), ezek kap-
csolata a hőmérséklet változásával. 
Oldat. Vízben való oldhatóság. 
A melegítés és hűtés a mindennapokban. 

használja helyesen 
a mérőeszközöket 
és a mértékegysé-
geket. Tudja leje-
gyezni a mérés 
eredményeit. 
Meg tudja nevezni 
a fő világtájakat. 
Ismerje a felszíni 
formákat. 
Halmazállapotok, 
halmazállapot 
változások. 

veszélyes és az 
újrahasznosítható 
hulladékokról. 
A sérült emberek 
megsegítésének 
módjai és erről 
beszámoló tartása 
a társaknak. 
Naptár készítése 
az év végére.    

 
4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) Az emberi test nemre és korra jellemző arányainak leírása, a fő testrészek megnevezése. Az egész-
séges életmód alapvető elemeinek ismerete és alkalmazása. 

b) Mesterséges és természetes életközösség összehasonlítása. 
c) Az élővilág sokféleségének tisztelete, a természetvédelem fontosságának felismerése. 
d) Alapvető tájékozódás az iskolában és környékén. Az évszakos és napszakos változások felismerése 

és kapcsolása életmódbeli szokásokhoz. Az időjárás elemeinek ismerete, az ezzel kapcsolatos pik-
togramok értelmezése; az időjáráshoz illő szokások. 

e) Használati tárgyak és gyakori, a közvetlen környezetben előforduló anyagok csoportosítása tulaj-
donságaik szerint, kapcsolat felismerése az anyagi tulajdonságok és a felhasználás között. Mester-
séges és természetes anyagok megkülönböztetése. A halmazállapotok felismerése. 

f) Egyszerű megfigyelések végzése a természetben, egyszerű vizsgálatok és kísérletek kivitelezése. 
Az eredmények megfogalmazása, ábrázolása. Ok-okozati összefüggések keresésének igénye a ta-
pasztalatok magyarázatára. 
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3. osztály: 
 

Témakörök Tanagyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Testünk és élet-
működésünk 

Testünk mérhető tulajdonságai. 
Életünk nélkülözhetetlen környezeti 
feltételeinek vizsgálata. A környez-
tet változásainak hatása életünkre. 
Egészséges életmód (táplálkozás, 
tisztálkodás, mozgás, öltözködés). 
Helyes napirend. Egészség és 
sport. 
A betegségek tünetei (láz, rossz 
közérzet, fájdalom, hasmenés, há-
nyás, vérzés). 
A leggyakoribb fertőző betegségek 
és megelőzésük. A védőoltások 
fontossága. 
A beteglátogatás, betegápolás sza-
bályai.  

Ismerje saját testének 
élettani jellemzőit 
(testméreteit: magas-
ság, tömeg, végtagok 
stb.). 
Tudja megkülönböz-
tetni az egészséges és 
beteg állapotot. 
Ismerje fel, hogyan 
kerülhetők el a beteg-
ségek. 
Tudja a mentők, tűzol-
tók, rendőrség telefon-
számát. 
 

Ismerje fel az egész-
ségtől eltérő állapotot, 
légzésszám, pulzus-
szám, testhőmérséklet 
összefüggéseit. 
Ismerjék a táplálko-
zás, légzés szerveit. 
Ismerjék az egészsé-
ges életmód feltételeit. 
Az érzékszervek sze-
repe. 

A zöldterületek 
élete ősszel 

A környezetükben lévő zöldterület 
fás szárú növényeinek megfigyelte-
tése, részeinek és jellemzőinek 
vizsgálata. 
Állatok jelenlétére utaló nyomok 
felfedeztetése. 
A környezetvédő magatartás alapja-
inak elsajátítása. 
A zöldterületek néhány jellegzetes 
növényének megismerése, ezek 
szerepe az ember életében.  
Az élőlények és az élettelen kör-
nyezet kapcsolata. 
Az állatok életfeltételeinek tudatosí-
tása. 
A növények és az állatok közötti 
szükségszerű kapcsolatok. 
A táplálkozási kapcsolatok kialaku-
lása.  
A rovarok csoportjának főbb jellem-
zői. 
A madarak és az emlősök testfel-
építése. 
A települések, zöldterületek néhány 
madarának és emlősének sajátos-
ságinak megismerése. 
Az élőlények alkalmazkodása a 
környezet változásaihoz. 

Legyen képes a zöld-
területeken élő leggya-
koribb élőlények felis-
merésére, jellemzésé-
re, megnevezésére. 
Vegye észre az állatok 
sokrétű kapcsolatát, 
tudjon rá példát mon-
dani. 
Ismerje a növényi 
szervek faladatát. Ve-
gye észre a növényi 
élet ciklusát. 
Tudja az élőlények 
életbennmaradáshoz 
szükséges feltételei. 
Ismerje a növények és 
az állatok legfontosabb 
hasonlóságait, lássa a 
táplálékuk megszerzé-
se közötti különbsége-
ket. 
Ismerjék fel a kölcsön-
hatást az élőlény és 
környezete között. 

Ismerjék lakókörnye-
zetük fás szárú növé-
nyeit, ezek részeit, 
tulajdonságait. 
Tudja megnevezni a 
zöld területek állatait, 
csoportosítani őket 
testfelépítésük alap-
ján. 
Rovarok testtájai, 
azok részei. 

Környezetünkben 
történő változá-
sok 

A környezetünkben előforduló 
anyagok érzékelhető (szín, ke-
ménység, felület, íz, szag, hang, 
halmazállapot); mérhető tulajdonsá-
gai (űrtartalom, tömeg, hőmérséklet, 
hosszúság). 
A különböző halmazállapotok és 
azok főbb jellemzői. A halmazálla-
pot-változások a mindennapi élet-
ben (fagyás, olvadás, párolgás, 
forrás, lecsapódás. Az olvadás és 
oldódás megkülönböztetése. 
Az időjárás tényezői (napsugárzás, 

A tanult mértékegysé-
gek helyes használata. 
Olvassa le helyesen a 
hőmérőt. 
Nevezze meg az 
anyag halmazállapota-
it, azok néhány jellem-
zőjét. Közvetlen kör-
nyezetéből nevezzen 
meg példákat halmaz-
állapot-változásra. 
Szerezzen elemi gya-
korlatot az egyszerű 

Értsék meg, hogy a 
kísérlet tudatosan és 
tervszerűen előidézett 
jelenség. 
Tudja mik az égés 
feltételei. 
 
Értsék meg a levegő 
felmelegedése és 
lehűlése, a szél és a 
csapadék keletkezé-
se, a csapadék meny-
nyisége és a vizek 
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Témakörök Tanagyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

hőmérséklet, szél, csapadék) és 
azok vizsgálata, szerepük az időjá-
rás változásában. 
Éghető és éghetetlen anyagok. Az 
égés feltételei, égéstermékek és az 
égést kísérő jelenségek. A tűz sze-
repe életünkben. Az égés, mint 
veszélyforrás. Teendők tűz esetén, 
a tűzoltók hívószáma és értesítése. 

kísérletek végzésében. 
 Használja helyesen az 
olvadás, oldódás sza-
vakat. 
Tudja kifejezni szóban, 
rajzban, írásban a 
kísérletek tapasztalata-
it. 
Nevezze meg az időjá-
rás elemeit. 

bősége, valamint az 
áradás közötti össze-
függéseket. 

Tájékozódási 
alapismeretek 

A fényforrások (természetes, mes-
terséges) jelentősége. A fény terje-
dése, az árnyék keletkezése. 
A világtájak elnevezése, fővilágtá-
jak.  
A mágnes és tájékozódás. Az irány-
tű szerkezete, jelentősége és hasz-
nálata. 
Az irány, a távolság és a viszonyítá-
si pont jelentősége a helymeghatá-
rozásban. 
A tárgyak alaprajza. Kicsinyítés 
rajzolása. 
Útvonalrajzok, térképvázlatok, tér-
képszerű ábrázolások ismert terep-
ről. A valóság térképi ábrázolása 
jelekkel. Elemi szintű tájékozódás a 
térképen. 

Legyen képes tájéko-
zódni az iskola környé-
kéről készített térkép-
vázlaton. Állapítsa meg 
helyesen iránytű segít-
ségével a fővilágtája-
kat. 
Ismerje meg lakóhe-
lyét, tudjon önállóan 
tájékozódni a település 
térképén. 

A környezetünkben 
található fényforrások 
csoportosítása. 
A mellékvilágtájak. 
Ismerjék a lakóhelyük 
főbb felszíni formáit, 
azok jelölését a térké-
pen. 
Mágneses kölcsönha-
tás. 
Épületek alaprajzának 
felismerése. 
 

Országismeret Hazánk fővárosa és ismertetőjegyei. 
Ismerkedés a főváros nevezetes és 
a gyerek szempontjából érdekes 
épületeivel, létesítményeivel, helye-
ivel. 
A főváros fekvése, domborzati és 
vízrajzi adottságai, természeti érté-
kei.  
A fővárosi és vidéki élet összeha-
sonlítása. 
Tájékozódás Budapest térképén, 
budapesti térképvázlatokon. 

Tudja néhány mondat-
ban bemutatni a fővá-
rost.  
Ismerjen fel néhányat 
képről a Budapest 
nevezetességei, hídjai 
közül. 

Budapest felszíni for-
máinak jelülése tér-
képvázlaton. 
Városrészek megne-
vezése. 
A fővárosra jellemző 
közlekedési eszközök. 

A zöldterületek 
élete tavasszal 

A növényi szervezet változásai a 
környezetei tényezők hatására. Az 
élő növényi részek, jellemzőik, sze-
repük.   
A megporzás és módjai. 
A csírázás feltételei.  
A lágy-és fás szárú növények életút-
ja, tartalma.  
A növények életfeltételei. 
Egyes környezeti tényezők szerepe 
a növények életében. 
A növények szerveinek szerepe a 
növények életében. 
A legfontosabb környezeti tényezők 
(talaj, víz, levegő, hőmérséklet, 
fény), ezek szennyeződéseinek 
hatásai ill. az ellenük való védeke-
zés.  
Az élőlények élete tavasszal és 
nyáron. A madarak és emlősök 

A virág részei: csésze-
levél, sziromlevél, por-
zó, termő. 

A növények fejlődésé-
nek folyamata. 
A növények életfeltét-
elei. 
A csírázás feltételei-
nek ismerése. 
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Témakörök Tanagyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

utódgondozása, ivadéknevelése. 
A zöldterületek növényeinek gondo-
zása, védelme. 

 
4. osztály: 
 

Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Élet az er-
dőben 

Séta a helyi erdőben. Az élő természet 
alapismeretei: Az erdő környezeti té-
nyezői. Az erdő fáinak jellemzői. Az 
erdő szintjei és annak jellemző állatai, 
növényei. Virág és virágzat, a termé-
sek terjedése és alkotórészei. A cser-
jék közös jellemzői, jelentőségük és 
életük tavasszal. A gombák élőhelye 
és környezeti igényei. A gomba felépí-
tése, táplálkozása és jelentősége. 
Néhány ehető és mérgező gomba 
ismerete. 
Rovarok és madarak testfelépítése, 
közös jellemzőik. Az erdő egy-egy 
jellegzetes rovar-és madárcsoportja. A 
madarak és emlősök testfelépítése és 
közös tulajdonságaik. Az ember sze-
repe az egyensúly fenntartásában. Az 
élettelen természet alapismeretei: 
Az anyagok körforgása a természet-
ben, az erdő környezetvédő szerepe. 
Az erdő és az ember: Az erdő gazda-
sági és szociális szerepe. Az erdők 
pusztulásának okai. Az erdőirtás kö-
vetkezményei. 

Ismerje fel, nevezze 
meg és jellemezze a 
tanult életközösségek 
legjellemzőbb élőlénye-
it. Értse az élőhelye, 
életmódja és testfelépí-
tése közötti egyszerű 
összefüggéseket. Tud-
ja az élőlényeket a 
megfelelő csoportba 
sorolni. Ismerje ezek-
nek a csoportoknak a 
jellemző tulajdonságait. 
Legyen képes a meg-
ismert élőlényekből 
egyszerű táplálékláncot 
összeállítani.  

Állat- vagy növény- 
napló készítése: A 
tanult és a gyermeket 
érdeklő növények és 
állatok részletes bemu-
tatása.    
 
A helyi erdőről vagy 
erdőkről napló készí-
tése: fényképekkel és 
írásos produktummal. 

Helyem a 
világban 

Változások a születéstől a halálig. Az 
emberi élet szakaszai és életkorok 
néhány fontos jellemzője. A helyes és 
helytelen szokások szervezetünkre 
gyakorolt hatásai, következményei és 
megelőzése. A legfontosabb viselke-
dési szabályok. A külső és a belső 
tulajdonságok: a mérhető tulajdonsá-
gok változása. A pozitív és a negatív 
tulajdonságok.  
 
Tiszta és rendezett környezet kialakí-
tása.  
A környezetünk védelme: hulladék 
csökkentésének lehetőségei és a sze-
lektív hulladékgyűjtés fogalma. A rek-
lám helye, szerepe, célszemélyek. 
 
A reklám hatásai a gyerekekre.  
 

Legyen képes mérése-
ket végezni a tanult 
körben az emberi tes-
ten, nevezze meg a 
tanult élettani jellemző-
ket. Ismerje meg az 
életünkhöz szükséges 
környezeti feltételeket. 
Lássa az emberi tevé-
kenység és a termé-
szet veszélyezettsége 
közötti összefüggése-
ket.  
Érezze át a természet 
védelmének fontossá-
gát, cselekedjen a ter-
mészet megóvása ér-
dekében. 
Nevezze meg a kör-
nyezetében tapasztal-
ható környezetszeny-
nyező forrásokat, és 
legyen tudatában azok 
egészségkárosító ha-
tásával.  

„Ez én vagyok” cím-
mel egy napló készí-
tése: életkori szaka-
szok képi formában 
részletes bemutatása, 
a külső és a belső ill. a 
pozitív és negatív tulaj-
donságok részletezése. 
 
 
 
Az ismeretek bővülé-
sének függvényében 
további képek gyűjtése 
a veszélyes és az újra-
hasznosítható hulladé-
kokról.  
 
Egy termékhez reklám 
kitalálása és bemutatá-
sa a többieknek. (cso-
portmunka) 

Tájékozódás A Föld a Világegyetemben. A Föld Legyen képes elemi  
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

alakja, felszíne. A fölgömb fogalma és 
ábrázolási módja. A Hold alakja, mére-
te, felszíne és környezeti tényezői.  
A térkép legfontosabb elemeinek fel-
ismerése, térképészeti jelölésük meg-
ismerése. Felszíni formák fogalma, 
ábrázolásuk a térképen. A felszín felet-
ti vizek, a legnagyobb folyóin ismerete. 
A tó pusztulása. A felszín alatti vizek 
hasznosítása.  
Alföldjeink (Alföld és Kisalföld) fekvé-
se, részei, folyóik, időjárásuk és gaz-
dasági tevékenységük. Dunántúli-
dombság, Alpokalja fekvése, részei, 
időjárása és gazdasági szerepe.  
A folyók és a patakok szerepe a felszín 
alakításában. Északi-középhegység és 
a Dunántúli-középhegység tájainak 
fekvése, részei. Időjárása és gazdasá-
gi szerepe. A lakóhely és környékének 
természeti és kulturális értékei. Tájé-
kozódási gyakorlatok.  

szinten tájékozódni 
Magyarország dombor-
zati térképén. Tudjon 
irányokat meghatározni 
fővilágtájak segítségé-
vel. Találja meg lakó-
helyét és nagytájainkat 
a domborzati térképen. 
Ismerje fel a Földön 
kívüli térségek létét.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Magyarország tájai” 
címmel napló készíté-
se: Alföldjeink, Dunán-
túli-dombság, Alpokal-
ja, Északi és Dunántúli 
középhegység növé-
nyeinek, állatainak 
kirándulási helyeinek, 
és helyi szokásoknak a 
bemutatása. 

Az élet szín-
terei 

A talaj fogalma, élő és élettelen alkotói. 
A talaj pusztulásának okai és követ-
kezményei. A talaj károsodásának 
megelőzése és védelme. 
 A levegő előfordulása, fontosabb tu-
lajdonságai és alkotóelemei. A leggya-
koribb légszennyező anyagok keletke-
zése, a növekvő mennyiségük követ-
kezményei. Az energiaforrások kelet-
kezése és jelentőségük az ember éle-
tében. A nem megújuló energiaforrá-
sok.  
A víz jelentősége, tulajdonságai és 
felhasználása.  
A víz körforgása. A Földünk vízkészle-
tének megosztása. A vízzel való taka-
rékoskodás és a vízszennyezés csök-
kentésének  
lehetőségei. 

  

Ismerjük 
meg hazán-
kat! 

Hazánk megyéinek a térképe. A tele-
pülések jelölése a térképen. 
 A települések összehasonlítása, a 
településtípusok közti különbségek. A 
magyar hírességek nevei és tevékeny-
ségük. A kultúra és az érték fogalma. 
A régi idők megismerése a különböző 
források alapján. Magyarok, hazai 
kisebbségek, a legnagyobb kisebbség, 
határon túli magyarok. 
Útiterv, menetrend, útikönyv, turista-
térkép, utazási iroda és Internet. A 
Nemzeti Park és tájvédelmi körzetek 
ismerete.  

Nevezze meg a 
különbségeket az elté-
rő településtípusok 
között.  
Tudjon bemutatni egy 
kirándulóhelyet lakhe-
lye közelében. 
Nevezzen meg a lakó-
helyén élő népcsopor-
tokat. 

Híres magyar emberek 
emlékeinek a felkutatá-
sa a lakóhely múltjából. 
Ezen emberek életraj-
zának és fontosabb 
tevékenységének a 
bemutatása napló for-
májában. 

A víz és 
vízpart élő-
világa 

A víz, vízpart néhány élőhelyi jellemző-
je. A víz és a vízpart környezeti ténye-
zői. Élőlények elhelyezkedése a víz-
ben és a vízparton. A vízben és a víz-
parton élő növények és állatok élete, 
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testük fő részei és alkalmazkodásuk. 
Táplálkozási kapcsolatok kialakulása. 

A mező élő-
világa 

A mező legfontosabb környezeti té-
nyezői és élővilága. A mezőn élő nö-
vények (fűfélék, búza) és állatok (rova-
rok, madarak, rágcsálók) faji sajátos-
ságai.  
Az élőlénycsoportok jellemzői.  
Az élőlények élete és alkalmazkodá-
suk. 
A gyógynövények jellegzetes részei és 
felhasználási lehetőségeik. A Hortobá-
gyi Nemzeti Park szerepe és néhány 
élőhelye. 

Nevezze meg a mező 
legfontosabb környeze-
ti tényezőit, a mezőn 
élő növények és állatok 
faji sajátosságait.  
Táplálkozási láncok 
összeállítása. 
Tudjon felsorolni a 
tanult gyógynövények 
neveit, felhasználási 
lehetőségeit. 

A mező állatai vagy 
növényei címmel nap-
ló nyitása: A tanult 
vagy a tanuló számára 
érdekesnek tartott nö-
vény vagy állat részle-
tes bemutatása.  
Gyógynövény napló: 
A lakóhelyünkön eset-
legesen előforduló 
gyógynövények bemu-
tatása. 

 
4) Kimeneti követelmények a 4. év végén 

a) Ismerje a saját testéhez viszonyított irányokat. Tudjon tájékozódni otthon, az iskolában, az iskola 
környékén, a lakóhelyén és az égbolton.  

b) Ismerje a felszíni formák jelölését. Tájékozódjon elemi szinten Magyarország domborzati térképén. 
Nevezze meg a település jellemző felszíni formáit, felszíni formáit, nevezetes épületeit. 

c) Legyen képes útbaigazítást adni saját lakóhelyén. 
d) Ismerje a lakóhelyének védett területeit.  
e) Tudjon méréseket végezni, a mérési eredményeket helyesen lejegyezni. Használja helyesen a mér-

tékegységeket. 
f) Használja helyesen a napszakok neveit. Sorolja fel megfelelő sorrendben a hét napjait, a hónapokat 

és az évszakokat. Ismerje ezek időtartamát. 
g) Tudja jellemezi az időjárást a időjárási elemek segítségével.  
h) Tudjon különbséget tenni az anyagok neve, tulajdonságai és változásai között. 
i) Ismerje az anyag halmazállapotait és azok néhány jellemzőjét. 
j) Vegye észre az élettelen környezetben végbemenő változásokat. Használja helyesen az olvadás, 

oldódás szavakat. 
k) Ismerje fel, nevezze meg és jellemezze lakóhelyének egy-egy gyakori élőlényét a növények, gom-

bák, rovarok, madarak, emlősök csoportjából. Tudjon példákat hozni az élőlények közötti kapcsolat-
ra.  

l) Nevezze meg az élőlények életműködéseit és életfeltételeit. 
m) Bizonyítsa példákkal az élőlények alkalmazkodását a környezet változásaihoz. 
n) Tájékozódjon a saját testén, nevezze meg és jellemezze a főbb életszakaszokat. 
o) Ismerje az egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudni- és tennivalókat. 
p) Ismerje néhány fontosabb szerv nevét és működését. 
q) Tudja, hogy a környezet változása hogyan hat az életünkre. 
r) Ismerje a mentők, tűzoltók, rendőrség telefonszámát és értesítésük módját. 
s) Nevezze meg a környezetében tapasztalható környezetszennyező forrásokat, legyen tudatában 

ezek káros következményeivel. Cselekedjen a természet megóvása érdekében. 
t) Szerezzen ismereteket más ismerethordozók segítségével. 
u) Legyen képes a kérdésekre néhány mondatos összefüggő felelettel válaszolni. 
v) Tudja a tapasztalatait, megfigyeléseit és méréseit írásban rögzíteni. 
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6. Természetismeret 

1) Általános nevelési célok 
a) A természetismeret tantárgy szemléletében és tartalmában szervesen épül az 1–4. évfolyam kör-

nyezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot”. Így tanításának legfontosabb céljai: 
b) a környezetismeretben elsajátított ismeretek természettudományos szintű bővítése, 
c) a megismerési módszerek, életviteli szokások, készségek, képességek és pozitív személyiségje-

gyek tudatos továbbfejlesztése. Ezzel megalapozza a 7. évfolyamtól önálló tantárgyként induló bio-
lógia, fizikai, földrajz és kémia tanítását. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

d) felfrissíteni és rendszerbe foglalni a környezetismeret 1–4. évfolyamán megismert anyagokkal, tár-
gyakkal, élőlényekkel, jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismereteket, 

e) érdeklődést, kíváncsiságot ébreszteni a tanulókban, közvetlen környezetünk élettelen és élővilágá-
nak természettudományos megismerése iránt, 

f) felismertetni ezen ismeretek fontosságát a természeti és társadalmi környezetben való eligazodás-
hoz, 

g) megláttatni és elemi szinten értelmeztetni a környezetben megfigyelhető és tapasztalható természeti 
jelenségeket, folyamatokat, változásokat és oksági összefüggéseket, 

h) megértetni, hogy a változások csak kölcsönhatások közben jönnek létre, 
i) tudatosítani, hogy az anyagok, testek, élőlények tulajdonságait, változásait és a környezetben ját-

szódó folyamatokat mennyiségekkel is lehet jellemezni, 
j) megtanítani a tanulókat az elsajátított tények, fogalmak, összefüggések, következtetések, ítéletek 

mindennapokban történő használatára, 
k) folytatni az egészséges, és a környezettel harmonikus életviteli szokások gyakorlását, 
l) úgy formálni a tanulók szemléletét, hogy azt a természet egészének és részeinek megőrzése iránti 

felelősség, cselekvőképesség és szeretet jellemezze, 
m) biztosítani a tanulók aktív részvételét a tanítás–tanulás folyamatában, hogy a megismerési módsze-

rek gyakorlásával formálódjon természettudományos szemléletük, és fejlődjenek gondolkodási ké-
pességeik, 

n) megismertetni és gyakoroltatni az ismeretszerzés és a tanulás legegyszerűbb módjait, 
o) kialakítani a megfigyelésekhez, egyszerű kísérletezésekhez szükséges érdeklődést, türelmet, jártas-

ságokat és készségeket, 
p) elsajátíttatni az egyéni és társaival együttműködni tudó tanulás formáit, 
q) lehetőséget biztosítani a tanulók egyéni érdeklődésének kielégítésére, 
r) megteremteni az örömteli megismerés lehetőségét és a pozitív tanulási élmények kialakulását, 
s) lehetővé tenni a meglévő, vagy az iskolán kívül szerzett ismeretek hasznosítását, beépülését az új 

ismeretekbe, 
t) előkészíteni és megalapozni a természettudományok tanítását: a tények, jelenségek, folyamatok, 

összefüggések, kölcsönhatások megismerése közben fejlődő képességekkel, formálódó személyi-
ségjegyekkel. 

 
3) Egyes évfolyamok tanterve 
5-6. osztály: 
 

Óraszámok: 5. évfolyamon: 72 óra (het 2 óra) 
    6. évfolyamon: 72 óra (heti 2 óra) 
    Összesen: 144 óra 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg 

Órakeret 
10 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közvetlen környezet egyes anyagainak felismerése, megnevezése, bizonyos 
tulajdonságaik alapján történő csoportosítása, előre megadott halmazképző 
fogalmak alapján. 
A kísérlet mint bizonyítási módszer alkalmazása anyagok tulajdonságainak 
meghatározásában, jelenségek felismertetésében. 
Gyakorlottság kialakítása a mennyiségi tulajdonságok mérésében. 
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Ismeretek, jelenségek, gyakor-
lati alkalmazások 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Élő és élettelen anyag minőségi 
tulajdonságai, mérhető jellemzői. 
A talaj, a levegő és a víz tulajdonsá-
gai, szerepük az élővilág és az em-
ber életében (konkrét példák). 
Az anyagok különféle halmazállapo-
tainak és a halmazállapot-
változásainak összefüggése a hő-
mérséklettel. 
Keverékek és azok szétválasztása. 
Gyors és lassú égés, a tűzoltás 
alapjai. Teendők tűz esetén. 
A víz tulajdonságai, megjelenési 
formái, jelentősége a természetben. 
A talaj szerkezete, képződése, 
szennyeződése és pusztulása.  
A talaj fő alkotóelemei (kőzettörme-
lék, humusz levegő, víz,). 
A talaj védelme. 
A levegő összetétele, a légnyomás-
változás okai. 

A környezetben előforduló élő és élettelen 
anyagok felismerése, csoportosítása megadott 
szempontok alapján, szempontok keresése. 
Mérési eljárások, mérőeszközök használata a 
hőmérséklet, hosszúság, időtartam mérésének 
önálló elvégzése során megadott szempontok 
alapján. A mért adatok rögzítése, értelmezése. 
Olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás 
megfigyelése, példák gyűjtése a természetben, 
a háztartásban, az iparban. 
Hétköznapi és kísérleti tapasztalatok összeha-
sonlítása, a közös vonások kiemelése.  
Olvadás és oldódás közötti különbség felisme-
rése megfigyelés, kísérleti tapasztalatok alap-
ján. 
Keverékek és oldatok készítése, a kapott új 
anyag megfigyelése, megnevezése. 
Keverékek és oldatok szétválasztása többféle 
módon. 
A tűzveszélyes anyagokkal való bánásmód és 
a tűz esetén szükséges teendők. elsajátítása, 
gyakorlása. 
A víz fagyáskor történő térfogat-
növekedésének bizonyítása, következményei 
a környezetben (példák gyűjtése, pl. kőzetek 
aprózódása, vízvezetékek szétfagyása). 
A talaj fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 
A talaj tápanyagtartalma és a növénytermesz-
tés közötti kapcsolat felismerése. 
A talajszennyeződés okai és következményei. 
Személyes cselekvés gyakorlatának és lehe-
tőségeinek megfogalmazása. 
A levegő egyes tulajdonságainak kísérletekkel 
való igazolása (összenyomható, a benne talál-
ható egyik összetevő, az oxigén táplálja az 
égést, van tömege). A légnyomás elemi szintű 
értelmezése. 
A légnyomás változásának értelmezése konk-
rét példák alapján. 

Matematika: A 
becslés és 
mérés, meny-
nyiségek 
nagyságrendi 
rendezése, 
számok, méré-
sek, mérték-
egységek, 
mennyiségek 
használata, 
átváltás. Ada-
tok lejegyzése, 
ábrázolása, 
rendezése, az 
adatok közötti 
kapcsolatok 
vizsgálata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, légnyomás, talaj, kőzettörmelék, 
humusz, talajnedvesség. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Élet a kertben 

Órakeret 
13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és a működés összefüggéseinek felismerése a virágos növények 
testfelépítésén keresztül. 
A zöldség- és gyümölcsfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, fogyasz-
tásuk egészségvédelmi szabályainak megismerése. 
A növények környezeti igénye – termesztése, valamint szerveinek felépítése – 
működése közötti oksági összefüggések feltárása, magyarázata. 
A felépítés és a működés kapcsolatának megfigyelése a növények testfelépí-
tésének példáján.  
A fenntarthatóságot segítő szemlélet megalapozása a kártevők elleni védeke-
zés kapcsán. 
A rendezett és szép környezet iránti igény felkeltése. Az ember személyes 
felelősségének felismertetése a környezet alakításában. 
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Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások,  

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A növényi test felépítése, a szervek 
működése, a növények életfeltételei. 
Gyümölcs- és zöldségfélék (ősziba-
rack, dió, szőlő, burgonya, vörös-
hagyma, paprika, káposztafélék) 
környezeti igényei, termőhelye, test-
felépítése, ehető részei, élettartama, 
felhasználása.  
A zöldség- és gyümölcsfélék szere-
pe az egészség megőrzésében. 
Fogyasztásuk higiénés szabályai. 
A gyümölcs- és zöldségfélék kárte-
vői: burgonyabogár, káposztalepke, 
házatlan csigák, monília. 
A kártevők elleni védekezés. A 
vegyszerhasználat következményei. 
A petúnia és a tulipán szervei, test-
felépítése. 
Dísznövények szerepe közvetlen 
környezetünkben (lakás, osztályte-
rem, udvar). A növények gondozá-
sának elemi ismeretei. 
A földigiliszta és az éti csiga testfel-
építése, életmódja, jelentősége. 
Jellegzetes kerti madarak. 

A növények életfeltételeinek iga-
zolása kísérletekkel. 
Ismert kerti növények összeha-
sonlítása adott szempontok (test-
felépítés, életfeltételek, szaporo-
dás, anyagcsere) alapján. 
Az egyes fajok/fajták környezeti 
igényei és gondozási módja kö-
zötti összefüggés megismerése.  
Zöldség- és gyümölcsfélék ehető 
növényi részeinek összehasonlí-
tása. A termény és a termés meg-
különböztetése konkrét példákon 
keresztül.  
A főbb növényi szervek és a mó-
dosult növényi részek azonosítása 
ismert példákon.  
A kártevők alapvető rendszertani 
(ország szintű) besorolása és a 
kártevők hatására bekövetkező 
elváltozások értelmezése.  
A vegyszermentes védekezés 
fontosságának tudatosítása, a 
biológiai védekezés lehetőségei-
nek és jelentőségének felismeré-
se. 
A kert életközösségként való ér-
telmezése.  
Egy tipikus egyszikű és egy tipi-
kus kétszikű növény virágának 
vizsgálata; a tapasztalatok rögzí-
tése. 
Növények telepítése, gondozása 
az osztályteremben, iskolaudva-
ron, a növények fejlődésének 
megfigyelése. 
A földigiliszta és az éti csiga meg-
figyelése, összehasonlítása. 
A kerti madarak szerepének be-
mutatása a kártevők megfékezé-
sében. 

Vizuális kultúra: gyümöl-
csök, zöldségfélék ábrázo-
lása a festményeken. 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés: a szöveg egy-
ségei közötti tartalmi meg-
felelés felismerése; a szö-
vegben elszórt, explicite 
megfogalmazott informáci-
ók azonosítása, összekap-
csolása, rendezése: a szö-
veg elemei közötti ok-
okozati viszony magyaráza-
ta; egy hétköznapi problé-
ma megoldása a szöveg 
tartalmi elemeinek felhasz-
nálásával; hétköznapi kife-
jezés alkalmi jelentésének 
felismerése. 
Történelmi, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
Amerika felfedezése. 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való viszonya. 
Rendszerezést segítő esz-
közök és algoritmusok. 
Összehasonlítás, azonosí-
tás, megkülönböztetés. 
Osztályozás egy és egy-
szerre két (több) saját 
szempont szerint, adott, 
illetve elkezdett válogatás-
ban felismert szempont 
szerint. 
Matematikai modellek (hie-
rarchikus kapcsolatok ábrá-
zolása). 
Technika, életvitel és gya-
korlat: zöldség- és gyü-
mölcsfélék felhasználása. 
Informatika: információke-
resés az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zöldség, gyümölcs, virág, mag, termés, fő- és mellékgyökérzet, főeres levél, mel-
lékeres levél, virág, takarólevél, lepellevél, ivarlevél, csonthéjas termés, bogyó-
termés, módosult növényi rész, gumó, egynyári, kétnyári, évelő növény, gyűrűsfé-
reg, bőrizomtömlő, puhatestű, köpeny, zsigerzacskó, átalakulásos fejlődés, átala-
kulás nélküli fejlődés, tápláléklánc. 
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Állatok a házban és a ház körül 
Órakeret 

9 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása a házban és a ház körül 
élő állatok testfelépítésének, életmódjának vizsgálatán keresztül. 
A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése az élő-
hely-szervezet-életmód, a testfelépítés-működés-egyedfejlődés közötti oksági 
összefüggések feltárásával.  
A rendszerszemlélet fejlesztése az állatcsoportok jellemzőinek összegyűjté-
sével, a lényeges jegyek kiemelésével. A hierarchikus rendszerezés elvének 
megismerése és alkalmazása. 
Az ember és az állatok sokrétű kapcsolatának megláttatása, a felelős állattar-
tás igényének kialakítása, szokásrendszerének formálása. 
Az egészséges életmódra való törekvés erősítése az állati eredetű táplálékok 
fogyasztásával kapcsolatos egészségügyi szabályok megismertetésével. 

Ismeretek, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások,  

Fejlesztési követelmé-
nyek 

Kapcsolódási pontok 

Háziállatok: kutya 
Haszonállatok: sertés, szarvasmar-
ha, házityúk testfelépítése, életmód-
ja, hasznosítása. Az állatok életfel-
tételeihez illeszkedő felelős állattar-
tás. 
Az állati eredetű tápanyagok szere-
pe az ember táplálkozásában. Állati 
eredetű anyagok felhasználása (toll, 
bőr). 
A házban és a ház körül élő állatok: 
házi veréb, füstifecske, házi légy 
testfelépítése, életmódja, jelentősé-
ge. 
Az állatok szerepe a betegségek 
terjesztésében. A megelőzés lehe-
tőségei. 
Madárvédelmi alapismeretek. 

Önálló kutatómunka a kutya 
háziasításával kapcsolatban.  
Az állattartás, az állatok vé-
delme iránti felelősség megér-
tése. 
A megismerési algoritmusok 
alkalmazása az állatok megfi-
gyelése és bemutatása során.  
A testfelépítés – életmód – 
élőhely összefüggésének fel-
ismerése, magyarázata. 
A környezethez való alkalmaz-
kodás bizonyítása példákkal, a 
megfigyelés eredményének 
rendszerezése, következteté-
sek levonása. 
Az állatorvosi felügyelet jelen-
tőségének felismerése az em-
ber egészségének védelmé-
ben. 
Gerinces és gerinctelen állatok 
testfelépítése közötti különb-
ségek azonosítása. 
A megismert állatok csoporto-
sítása különböző szempontok 
szerint. 
A madárvédelem évszakhoz 
kötődő tennivalóinak elsajátí-
tása, gyakorlása. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: őskor. 
Magyar nyelv és irodalom: 
szövegértés: a szöveg egysé-
gei közötti tartalmi megfelelés 
felismerése; szövegben el-
szórt, explicite megfogalmazott 
információk azonosítása, ösz-
szekapcsolása, rendezése; a 
szöveg elemei közötti ok-
okozati, általános-egyes vagy 
kategória-elem viszony felis-
merése. 
Matematika: Fogalmak egy-
máshoz való viszonya. Rend-
szerezést segítő eszközök és 
algoritmusok ismerete. 
Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés; különbsé-
gek, azonosságok megállapí-
tása. 
Osztályozás egy és egyszerre 
két (több) saját szempont sze-
rint, adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert szem-
pont szerint. 
Matematikai modellek (hierar-
chikus kapcsolatok ábrázolá-
sa). 
Technika, életvitel és gyakor-
lat: állati eredetű táplálékok 
szerepe.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Háziállat, gerinces, gerinctelen, madár, emlős, patás, összetett gyomor, kérődző, 
ragadozó, növényevő, mindenevő, ízeltlábú, rovar, teljes átalakulás.  

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kölcsönhatások és energia vizsgálata 

Órakeret 
9 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mindennapi környezetben előforduló kölcsönhatások felismerése, jellemzé-
se, bizonyítása kísérletek elvégzésével. 
A kölcsönhatásokat kísérő energiaváltozások során az energia-megmaradás 
elvének megtapasztalása, elfogadása. 
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Környezettudatos, energiatakarékos szemléletmód megalapozása. 
A tanultaknak a hétköznapi életben tapasztalható jelenségek, változások so-
rán való felismerésére, alkalmazására való képesség fejlesztése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A mozgás és mozgásállapot-
változás. 
A mágneses kölcsönhatás: vonzás, 
taszítás. 
A gravitáció. 
Az elektromos kölcsönhatás: von-
zás, taszítás. Az elektromos ener-
gia felhasználása, szerepe a min-
dennapi életben. 
A háztartásban használt energia-
hordozók jellemzése, felhasználá-
suk. 
Az energiatakarékosság. 
Az élő szervezetek energiája. 

Példák gyűjtése a melegítés és a hűtés sze-
repére a hétköznapi életben. 
Példák gyűjtése arra vonatkozóan, hogy 
miért fontos a Nap a földi élet szempontjából 
(fény- és hőforrás). 
Hely- és helyzetváltoztatás megkülönbözte-
tése, példák keresése, csoportosítása meg-
adott és saját szempontok alapján. 
A mágneses kölcsönhatások megfigyelése. 
Vonzás és taszítás jelenségének kísérlettel 
való igazolása. 
Annak magyarázata, hogy a déli féltekén 
miért nem esnek le az emberek a Földről, 
pedig „fejjel lefelé állnak”. 
Testek elektromos állapotának létrehozása 
dörzsöléssel, elektromos állapotban lévő és 
semleges testek kölcsönhatásainak vizsgá-
lata. 
A villám keletkezésének elemi értelmezése 
a tapasztalatok alapján.  
Az energiahordozók csoportosítása külön-
böző szempontok alapján. 
A mindennapi életből hozott példákon ke-
resztül az energiafajták és az energiaátala-
kulások csoportosítása. 
Példák a megújuló és a nem megújuló 
energiaforrások felhasználására.  
Az ember táplálkozása, mozgási szokásai 
és testsúlya közötti kapcsolat felismerése. 

Történelem, 
társadalmi és 
állampolgári 
ismeretek: az 
ősember. 
 
Matematika: 
táblázat-, grafi-
konkészítés; 
egyenes, kör, 
középpont fo-
galma. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Hőmérséklet, mozgás, hely-, helyzetváltoztatás, mágnes, vonzás, taszítás, gra-
vitációs kölcsönhatás, hőterjedés, energia, energiaforrás, energiahordozó, ener-
giagazdálkodás, energiatakarékosság. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás a valóságban és a térképen 

Órakeret 
11 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése valós környezetben, térképen és földgömbön. 
A földrajzi tér hierarchikus kapcsolatainak felismertetése. Átfogó kép kialakítá-
sa Magyarország világban elfoglalt helyéről. 
A valóság és a térképi ábrázolás összefüggéseinek megláttatása, a térképi 
ábrázolásmód korlátainak belátása. 
A különböző térképek jelrendszerének megismerése, értelmezése, felhaszná-
lása az információszerzés folyamatában. 
Az elemi térképolvasás lépéseinek alkalmazása, a szemléleti térképolvasás 
megalapozása. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Iránytű. Fő-és mellékvilágtájak. 
A valós tér átalakítása, alaprajz, 
térképszerű ábrázolás. 
A térábrázolás különböző formái – 
útvonalrajz, térképvázlat. 
A térképi ábrázolás jellemzői: égtá-
jak, szín- és jelkulcs, névírás, mé-
retarány, aránymérték. 
Térképfajták: domborzati, közigaz-
gatási, turista-, és kontúrtérkép. 

Irány meghatározása a valós tér-
ben. Az iránytű működésének mág-
neses kölcsönhatásként való értel-
mezése. 
A térkép és a valóság közötti vi-
szony megértése. Eligazodás tere-
pen térképvázlattal. 
A térábrázolás különböző formáinak 
összehasonlítása. Térképvázlat 
készítése a lakóhely részletéről. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: 
földrajzi felfedezések. 
Matematika: Térbeli mé-
rési adatok felhasználása 
számításokban. Becslés. 
Nagyítás, kicsinyítés. 
Mérés, mértékegységek 
használata. Koordináta-
rendszer, aránypár. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 150 

Hazánk nagytájai, szomszédos or-
szágaink. 
Bolygónk térségei: földrészek és 
óceánok.  
Helymeghatározás: földrajzi fokhá-
lózat. 
Európa helyzete, határai. Hazánk 
helye Európában. 

Felszínformák – alföld, dombság, 
hegység, völgy, medence – ábrázo-
lásának felismerése a térképen. 
A térkép jelrendszerének értelme-
zése. Különböző jelrendszerű térké-
pek elemzése, információ gyűjtése. 
Irány és távolság meghatározása 
(digitális és nyomtatott) térképen. 
Méretarány és az ábrázolás részle-
tessége közötti összefüggés megér-
tése. 
A különböző térképek ábrázolási és 
tartalmi különbségeinek megállapí-
tása. 
Tájékozódás hazánk domborzati és 
közigazgatási térképén.  
Tájékozódás a földgömbön és a 
térképen. Földrészek, óceánok fel-
ismerése különböző méretarányú és 
ábrázolásmódú térképeken. 
A nevezetes szélességi körök felis-
merése a térképen. 
Földrajzi helymeghatározás külön-
böző tartalmú térképeken. 
Európa és Magyarország tényleges 
és viszonylagos földrajzi fekvésének 
megfogalmazása. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Szövegértés - a spe-
ciális jelrendszerek (pl. 
térkép) magyarázata, 
explicite megfogalmazott 
információk azonosítása, 
összekapcsolása, rende-
zése. A hétköznapi kifeje-
zés alkalmi jelentésének 
felismerése. 
Informatika: keresés az 
interneten, alkalmazások 
használata. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Fő- és mellékvilágtáj, alaprajz, útvonalrajz, térképvázlat, térkép. Térképi jelrend-
szer, domborzati, közigazgatási, turista- és kontúrtérkép, földrajzi fokhálózat, 
keresőhálózat, turistajelzés. 

Topográfiai isme-
retek 

Alföld, Kisalföld, Északi-középhegység, Dunántúli-középhegység, Dunántúli-
domb- és hegyvidék, Nyugat magyarországi-peremvidék. 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria. 
Baktérítő, Ráktérítő, Déli-sark, déli-sarkkör, Egyenlítő, Északi-sark, északi-
sarkkör, kezdő hosszúsági kör. 
Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger, Földközi-tenger, Afri-
ka, Amerika, Európa, Ázsia, Ausztrália, Antarktika, Közép-Európa. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld és a Világegyetem 

Órakeret 
12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése átfogó kép kialakításával a 
Naprendszer felépítéséről, Földünknek a világegyetemben elfoglalt helyéről.  
A rendszerszemlélet fejlesztése a Nap, a Föld és a Hold mozgásai, a közöttük 
levő kölcsönhatások és következményeik vizsgálata során. 
Az oksági gondolkodás fejlesztése a természeti környezet jelenségeinek – a 
Hold fényváltozásainak, a napszakok, évszakok és az éghajlati övezetek ki-
alakulásának – magyarázata, a légköri alapfolyamatok közötti oksági össze-
függések feltárása során. Természeti törvények felismerése, alkalmazása a 
hétköznapi jelenségek értelmezésekor. 
Különböző típusú információforrások használatának gyakoroltatása éghajlati 
diagramok, tematikus térképek révén. 
A klímaváltozás és az emberi tevékenység közötti összefüggés felismerése, a 
személyes felelősség tudatosítása. 
A tudományos megismeréshez kötődő történeti szemlélet formálása. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A Föld helye a Naprendszerben és 
a Világegyetemben. 
Égitest, csillag, bolygó, hold. Sark-
csillag, csillagképek.  
A Naprendszer. A Nap jelentősége. 

A Föld, a Nap és a Világegyetem közötti 
hierarchikus kapcsolat ábrázolása.  
A csillag és a bolygók közötti különbség 
felismerése. 
A sarkcsillag és egy-két csillagkép felis-

Matematika: Fo-
galmak egymás-
hoz való viszonya. 
Rendszerezést 
segítő eszközök 
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A Nap, a Föld és a Hold egymás-
hoz viszonyított helyzete, mérete, 
távolsága, mozgása, kölcsönhatá-
sa. 
Kopernikusz hipotézisének tudo-
mánytörténeti jelentősége. 
A Föld alakja. A tengelykörüli for-
gás és a Nap körüli keringés kö-
vetkezményei. 
Föld gömbhéjas szerkezete. 
Éghajlati övezetek. 
Időjárás, éghajlat és elemeik: nap-
sugárzás, hőmérséklet, csapadék, 
szél. 
Légköri alapfolyamatok: felmelege-
dés, lehűlés, szél keletkezése, 
felhő- és csapadékképződés, csa-
padékfajták, a víz körforgása és 
halmazállapot-változásai. 
Éghajlat-módosító tényezők: föld-
rajzi szélesség, óceántól való tá-
volság, domborzat. 
Magyarország éghajlata: száraz és 
nedves kontinentális éghajlat. 
Veszélyes időjárási jelenségek: 
villámlás, szélvihar, hóvihar, hőség. 

merése az égbolton. 
Érvek gyűjtése arról, hogy a Nap csillag. 
A holdfogyatkozás és a Hold fényváltozá-
sainak értelmezése modell vagy más 
szemléltetés alapján. 
A napközpontú világkép egyszerű model-
lezése.  
A Föld mozgásai és a napi, évi időszámí-
tás összefüggéseinek megértése. 
Az éghajlati övezetek összehasonlítása. 
Az évszakok váltakozásának magyaráza-
ta. 
Nap és a Föld helyzetének modellezése a 
különböző napszakokban és évszakok-
ban. 
A Föld gömbalakja, a napsugarak hajlás-
szöge és az éghajlati övezetek közötti 
összefüggés felismerése. 
Időjárás-jelentés értelmezése, a várható 
időjárás megfogalmazása piktogram alap-
ján. 
A csapadék és a szél keletkezésének 
leírása ábra vagy modellkísérlet alapján. 
A fizikai jelenségek (nyomásváltozás, 
hőmérsékletváltozás, halmazállapot vál-
tozások) bemutatása a csapadék és a 
szél keletkezésében.  
Az időjárási elemek észlelése, mérése. A 
mért adatok rögzítése, ábrázolása. 
Napi középhőmérséklet, napi és évi kö-
zepes hőingadozás számítása. 
Időjárás és a gazdasági élet közötti kap-
csolat bizonyítása konkrét példák alapján. 
Éghajlat-módosító tényezők felismerése a 
példákban. 
Éghajlat jellemzési algoritmusának meg-
ismerése és használata. 
Éghajlati diagramok és éghajlati térképek 
információtartalmának leolvasása, az 
adatok értékelése.  
A légkör általános felmelegedésének 
helyi és globális következményeinek fel-
ismerése példákban. 
A veszélyes időjárási helyzetekben való 
helyes viselkedés szabályainak össze-
gyűjtése.  

és algoritmusok. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, meg-
különböztetés; 
különbségek, 
azonosságok 
megállapítása. 
Osztályozás egy 
és egyszerre két 
(több) saját szem-
pont szerint, adott, 
illetve elkezdett 
válogatásban 
felismert szem-
pont szerint. 
Matematikai mo-
dellek (hierarchi-
kus kapcsolatok 
ábrázolása). 
Magyar nyelv és 
irodalom: szöveg-
értés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfele-
lés felismerése; 
szövegben el-
szórt, explicite 
megfogalmazott 
információk azo-
nosítása, össze-
kapcsolása, ren-
dezése; a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati, általános-
egyes vagy kate-
gória-elem vi-
szony magyaráza-
ta. 
Informatika: infor-
mációkeresés az 
interneten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, égitest, csillag, bolygó, hold, holdfázis, tengelyferdeség, évszak, 
gömbhéjas szerkezet, éghajlati övezet, éghajlat, időjárás, napi és évi középhő-
mérséklet, napi hőingadozás, évi közepes hőingadozás, csapadék, szél 

Topográfiai isme-
retek 

Naprendszer, Nap, Jupiter, Föld, Mars, Merkúr, Vénusz, Neptunusz, Szatur-
nusz, Uránusz, Hold. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Felszíni és felszín alatti vizek 

Órakeret 
9 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Környezet és fenntarthatóság fejlesztési terület részeként hazánk felszíni és 
felszín alatti vizei és jelentőségük megismerése, a nemzeti azonosság és a 
hazaszeretet erősítése. 
A vízkészletre kifejtett egyéni és társadalmi-gazdasági hatások, a belőlük 
adódó problémák felismerése, megoldási módok keresésére való törekvés 
erősítése, a felelősségtudat erősítése egyéni és közösségi szinten. 
A takarékos vízhasználat szokásának megalapozása. 
A hazánk vízrajzáról való átfogó kép kialakítása során a szemléleti térképol-
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vasás fejlesztése. 
Az összefüggések, törvényszerűségek alkalmazása a logikai térképolvasás 
elemi lépései során. 
A természetföldrajzi és társadalom-földrajzi folyamatok időléptéke közötti kü-
lönbségek érzékeltetésével az időbeli tájékozódás, az időfogalom fejlesztése. 
Az érdeklődés felkeltése a közvetlen környezet szépségeinek, értékeinek 
megismerése és a környezeti problémák iránt. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Felszín alatti vizek: talajvíz, hévíz, 
ásványvíz, gyógyvíz jellemzői, 
jelentősége az ember életében, 
gazdasági életében. 
A belvizek kialakulásának okai és 
következményei, az ellene való 
védekezés formái. 
Felszíni vizek: hazánk legjelentő-
sebb állóvizei, folyóvizei. A folyók 
útja a forrástól a torkolatig. Vízgyűj-
tő terület, vízválasztó, vízjárás, 
folyók felszínformálása. 
Árvizek kialakulásának oka, az 
ellene való védekezés formái. 
Állóvizek keletkezése, pusztulása. 
Legnagyobb tavunk: a Balaton 
(keletkezése, jellemzése). 
A folyók, tavak haszna, jelentősé-
ge. Vízszennyezés okai, követ-
kezményei, megelőzésének lehe-
tőségei. Vizek védelme. 
A Balaton-felvidéki vagy a Fertő-
Hanság Nemzeti Park értékei. 
Víztisztítási eljárások. 

Helyi környezeti problémák felismerése. 
Információgyűjtés tanári irányítással a 
lakóhely (környéke) vizeinek minőségéről. 
Következtetések levonása. 
Felszín alatti vizek összehasonlítása, 
vizek különböző szempontú rendszerezé-
se. 
A felszíni és a felszín alatti vizek kapcso-
latának igazolása példákkal. 
Az időjárás, a felszínforma és a belvízve-
szély közötti kapcsolat bizonyítása. 
A legjelentősebb hazai álló-és folyóvizek, 
a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat fel-
ismerése a térképen.  
A felszín lejtése, a folyó vízhozama, mun-
kavégző képessége és a felszínformálás 
közötti összefüggés magyarázata. 
Az éghajlat és a folyók vízjárása közötti 
összefüggés magyarázata. 
Egy választott nemzeti park vizes élőhe-
lyének, természeti értékeinek bemutatása 
önálló ismeretszerzés, információfeldol-
gozás alapján. 
Példák gyűjtése arról, hogy a víz mint 
természeti erőforrás hogyan hat  a társa-
dalmi, gazdasági folyamatokra.  
Személyes és közösségi cselekvési lehe-
tőségek összegyűjtése az emberi tevé-
kenység által okozott környezetkárosító 
folyamatok káros hatásainak csökkenté-
sére. 
Különböző vizek (pl. csapvíz, ásványvíz, 
desztillált víz) fizikai-kémiai tulajdonsága-
inak összehasonlítása.  
Ipari víztisztítás megfigyelése helyi víz-
tisztító üzemben, vagy filmen.  

Magyar nyelv és 
irodalom: Szöveg-
értés - a szöveg 
egységei közötti 
tartalmi megfele-
lés felismerése; a 
szövegben el-
szórt, explicite 
megfogalmazott 
információk azo-
nosítása, össze-
kapcsolása, ren-
dezése: a szöveg 
elemei közötti ok-
okozati viszony 
magyarázata; egy 
hétköznapi prob-
léma megoldása a 
szöveg tartalmi 
elemeinek fel-
használásával; 
hétköznapi kifeje-
zés alkalmi jelen-
tésének felisme-
rése. 
A táj, a természeti 
jelenségek ábrá-
zolásának szere-
pe. 
Történelem, tár-
sadalmi és állam-
polgári ismeretek: 
folyami kultúrák. 
Technika, életvitel 
és gyakorlat: víz-
felhasználás, víz-
tisztítás, víztaka-
rékosság. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, folyó-
víz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, felszín-
formálás, vízszennyezés, vízvédelem.  

Topográfiai isme-
retek 

Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Duna, Tisza, Körös, Dráva, Rába, Szigetköz, 
Szentendrei-sziget, Csepel-sziget, Mohácsi-sziget. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Vizek, vízpartok élővilága 

Órakeret 
12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élő és élettelen környezeti tényezők sokoldalú kapcsolatrendszerének 
megismerése a vizek-vízpartok életközösségében. 
Az élőhely – szervezet – életmód összefüggéseinek magyarázata a víz-vízpart 
élőlényeinek vizsgálata során. 
A természetszeretet és természetvédelem iránti elkötelezettség elmélyítése az 
élővilág változatosságának, sokszínűségének. sérülékenységének tudatosítá-



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 153 

sával. 
A természet jelzéseinek felismertetése, értelmezése, az okok és következmé-
nyek elkülönítése az emberi tevékenységek és az élettelen környezet közötti 
kapcsolatrendszer elemzésével. 
A helyi környezeti problémák iránti érdeklődés felkeltése. A személyes fele-
lősség tudatosítása a vízkészlet tisztaságának megőrzésében. A tanulók aktív 
cselekvésre ösztönzése a természet védelmében egyéni és közösségi szin-
ten. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízi élőhely jellemző élettelen 
környezeti tényezői. 
Vizek egysejtűi: zöld szemes osto-
ros, papucsállatka, baktériumok 
testfelépítése, életmódja. 
Vízi-vízparti növénytársulások víz-
szintes tagozódása: lebegő, gyöke-
rező hínár, nádas mocsárrétek, 
ártéri erdők jellegzetes növényei-
nek testfelépítése, életmódja jelen-
tősége. 
A vízi-vízparti életközösség jellem-
ző gerinctelen és gerinces állatai: 
tavi kagyló, orvosi pióca, kecske-
rák, szúnyogok, szitakötők, (tiszavi-
rág) ponty, leső harcsa, kecskebé-
ka, vízisikló, tőkés réce, barna réti 
héja, fehér gólya külleme, teste, 
élete, jelentősége az életközös-
ségben, az ember életében, vé-
dettségük. 
Kölcsönhatások az életközösség-
ben: táplálkozási láncok, táplálék-
hálózatok. 
Az életközösség veszélyeztetett-
ségének okai, következményei: 
tápanyagdúsulás és a méreganyag 
koncentrálódása. 
Az életközösség védelme. 

A vízi és a szárazföldi élőhely kör-
nyezeti tényezőinek összehasonlítá-
sa. 
Egysejtű élőlények megfigyelése, 
összehasonlításuk.  
A növények környezeti igényei és 
térbeli elrendeződése közötti össze-
függés bemutatása egy konkrét vízi, 
vagy vízparti társulás példáján. 
A megismerési algoritmusok alkal-
mazása a lágy- és fás szárú növé-
nyek leírása és a gerinces és a ge-
rinctelen állatok bemutatása során. 
során. 
A növényi szervek környezethez való 
alkalmazkodásának bemutatása 
konkrét példákon. 
A vízparti növények környezetvé-
delmi és gazdasági jelentőségének 
bemutatása konkrét példákon. 
Az állatok különböző szempontú 
csoportosítása. 
A vízi élethez való alkalmazkodás 
példákkal történő illusztrálása. 
Táplálkozási láncok összeállítása a 
megismert fajokból. 
Az emberi tevékenység hatásainak 
elemzése, a környezetszennyezés 
és az ember egészsége közötti ösz-
szefüggés felismerése. 
Az állatok egyedszáma, veszélyezte-
tettsége és védettsége közötti össze-
függés elemzése. 
Terepgyakorlat: egy vízi-vízparti 
életközösség megfigyelése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés - a 
szöveg egységei közöt-
ti tartalmi megfelelés 
felismerése; szövegben 
elszórt, explicite meg-
fogalmazott informáci-
ók azonosítása, össze-
kapcsolása, rendezése; 
a szöveg elemei közötti 
ok-okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony magyará-
zata. 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: fűzfavessző-
ből, nádból készült 
tárgyak a környeze-
tünkben. 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való viszo-
nya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és algoritmu-
sok. 
Összehasonlítás, azo-
nosítás, megkülönböz-
tetés; különbségek, 
azonosságok megálla-
pítása. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont szerint, 
adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Hierarchikus kapcsola-
tok. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Egysejtű, sejtszervecske, baktérium, moszat, telepes test, gyöktörzs, kétlaki 
növény, hínárnövényzet, gerinctelen, gyűrűsféreg, puhatestű, kagyló, ízeltlábú, 
rovar, rák, gerinces, hal, kopoltyú, úszóláb, lemezes csőr, gázlóláb, tépőcsőr, 
markoló láb, lágyhéjú tojás, átalakulásos fejlődés, átváltozás, átalakulás nélküli 
fejlődés, költöző madár, téli álom, változó testhőmérséklet. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alföldi tájakon 

Órakeret 
11 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása alföldi tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-
társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotáról. 
A természeti, társadalmi-gazdasági értékek megismerésén keresztül a hazá-
hoz való kötődés erősítése, a nemzettudat fejlesztése. 
Az alföldek keletkezésének vizsgálata során a folyamatok sorrendjének, idő-
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léptékének érzékeltetése. 
A szemléleti térképolvasás elemi készségeinek fejlesztése. 
A környezetre kifejtett egyéni és társadalmi hatások és a belőlük adódó prob-
lémák felismertetése, megoldási módok keresése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hazai alföldjeink keletkezése. 
A Kisalföld és az Alföld tájai, termé-
szeti adottságai. 
A füves puszták jellegzetes növé-
nyei: fűfélék, gyógy- és gyomnövé-
nyek, jellemzőik, jelentőségük. 
Az életközösség állatai: sáskák, 
szöcskék, gyíkok, fácán, mezei po-
cok, mezei nyúl, egerészölyv szer-
vezete, életmódja. 
A Kiskunsági vagy a Hortobágyi 
Nemzeti Park természeti értékei. 
Alföldek hasznosítása, szerepük a 
lakosság élelmiszerellátásában. 
Termesztett növényei: búza, kukori-
ca, napraforgó; jellegzetes szerveik, 
termesztésük, felhasználásuk. 
A növénytermesztés, állattenyész-
tés és az élelmiszeripar összefüg-
gései. 

A Kisalföld, a Kiskunság és a 
Nagykunság természeti adottsá-
gainak összehasonlítása.  
A tájjellemzés algoritmusának 
megismerése, gyakorlása a 
megismert tájak bemutatása 
során. 
Információk leolvasása különbö-
ző diagramokról, tematikus tér-
képekről.  
A megismert életközösségek 
ökológiai szemléletű jellemzése.  
A növényi szervek környezeti 
tényezőkhöz való alkalmazkodá-
sának bemutatása konkrét pél-
dákon.  
A környezet – szervezet – élet-
mód összefüggéseinek bemuta-
tása konkrét példákon 
A megismerési algoritmusok 
használata az élőlények jellem-
zése során. 
Állatok különböző szempontú 
csoportosítása. 
Táplálékláncok készítése a meg-
ismert növényekből és állatok-
ból. 
Egy választott nemzeti park ter-
mészeti értékeinek, vagy ősi 
magyar háziállatok bemutatása 
önálló kutatómunka alapján. 
A természeti és a kultúrtáj ösz-
szehasonlítása. A gazdasági 
tevékenység életközösségre 
gyakorolt hatásának bemutatása 
példákon.  

Magyar nyelv és irodalom: 
Szövegértés - a szöveg egy-
ségei közötti tartalmi megfe-
lelés felismerése. Szövegben 
elszórt, explicite megfogal-
mazott információk azonosí-
tása, összekapcsolása, ren-
dezése; a szöveg elemi kö-
zötti ok-okozati, általános-
egyes vagy kategória-elem 
viszony magyarázata. 
Alföld megjelenítése irodalmi 
alkotásokban. 
Matematika: Fogalmak egy-
máshoz való viszonya. 
Rendszerezést segítő eszkö-
zök és algoritmusok ismere-
te. 
Összehasonlítás, azonosítás, 
megkülönböztetés; különb-
ségek, azonosságok megál-
lapítása. 
Osztályozás egy és egyszer-
re két (több) saját szempont 
szerint, adott, illetve elkezdett 
válogatásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai modellek (hie-
rarchikus kapcsolatok ábrá-
zolása). 
Történelem: a honfoglaló 
magyarok háziállatai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Síkság, alföld, feltöltődés, természeti erőforrás, fűféle, koronagyökér, takarólevél 
nélküli virág, fészek-, kalász-, torzsavirágzat, szemtermés, kifejlés, kétéltű, hüllő, 
rágcsáló. 

Topográfiai isme-
retek 

Alföld, Kisalföld, Duna-Tisza-köze, Tiszántúl, Mezőföld, Kiskunság, Nagykunság, 
Hortobágy, Szeged, Kecskemét, Debrecen, Győr. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hegyvidékek, dombvidékek 

Órakeret 
12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyensúly és stabilitás fogalmának mélyítése a külső és belső erők egyen-
súlyának a földfelszín mai képének kialakításában való szerepének megisme-
résével. 
A természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok összefüggé-
seinek bizonyítása, következtetések levonása. A logikai térképolvasás meg-
alapozása. 
A hazaszeretet elmélyítése hazai tájaink szépségeinek és értékeinek bemuta-
tásával. 
A földrajzi tér megismerési módszereinek továbbfejlesztése. Az információ-
gyűjtés és feldolgozás fejlesztése a térképek, diagramok, adatsorok használa-
tában való jártasság és a szemléleti térképolvasás készségeinek fejlesztésé-
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vel. 
A földfelszín kialakulása és az ember termelő tevékenysége során végzett 
tájátalakítás időléptéke közötti különbség érzékeltetése. Az emberi tevékeny-
ség által okozott károk és a megelőzés lehetőségeinek megismerése, a sze-
mélyes felelősségérzet erősítése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Hazai hegységeink keletkezése, a 
belső erők szerepe a hegységkép-
ződésben: gyűrődés, vetődés, vul-
kánosság.  
A külső felszínformáló erők: víz, 
szél, jég, hőmérsékletingadozás 
hatásai. A lepusztulás – szállítás – 
lerakódás – feltöltődés kapcsolata. 
Kőzetek vizsgálata. Az andezit, ba-
zalt, mészkő, homok, lösz, barnakő-
szén, feketekőszén jellegzetes tulaj-
donságai, felhasználásuk. 
Az Északi-középhegység és a Du-
nántúli-középhegység természeti 
adottságai, tájai. 
Bükki Nemzeti Park természeti érté-
kei. 
Élet a hegyvidékeken: A természeti 
erőforrások és az általuk nyújtott 
lehetőségek. Az erdő gazdasági 
jelentősége, napsütötte déli lejtők – 
szőlőtermesztés – borászat, ás-
ványkincsek és ipari felhasználásuk. 
Az ember gazdasági tevékenységé-
nek következményei. A táj arculatá-
nak változása. 
A dunántúli domb- és hegyvidék, 
Nyugat-magyarországi peremvidék 
természeti adottságai, tájai. 
Élet a dombvidéken. Természeti 
erőforrások. 
Termesztett növényei: lucerna, rep-
ce testfelépítése, termesztése, fel-
használása.  
A növénytermesztés, állattenyésztés 
és az élelmiszeripar kapcsolata. 

A mezőgazdaság hatása a kör-
nyezetre: talajpusztulás, környe-
zetszennyezés. 

A gyűrődés, vetődés, vulkáni működés 
megfigyelése egyszerű modellkísérletek-
ben.  
Példák a különböző hegységképződési 
folyamatok eredményeként létrejött for-
makincs kapcsolatára. 
Aprózódás és mállás, külső és belső erők 
összehasonlítása.  
Néhány jellegzetes hazai kőzet egyszerű-
en vizsgálható tulajdonságainak megálla-
pítása, összehasonlításuk, csoportosítá-
suk.  
Példák a kőzetek tulajdonságai és fel-
használásuk közötti összefüggésekre.  
Az Északi-középhegység és a Dunántúli-
középhegység megadott szempontok 
szerinti összehasonlítása. 
Önálló ismeretszerzés, információ feldol-
gozás a nemzeti park bemutatása során. 
Az alföldek és a hegyvidékek éghajlatá-
nak összehasonlítása, a különbségek 
okainak bemutatása az éghajlati diagra-
mok, tematikus térképek elemzésével. 
A mészkő- és vulkanikus hegységek víz-
rajza közti különbségek indoklása. 
A természetes növénytakaró övezetes 
változásának magyarázata. 
Természeti erőforrások és a társadalmi-
gazdasági kapcsolatok bemutatása konk-
rét példák alapján. 
Az emberi tevékenység kárt okozó hatá-
sainak bizonyítása konkrét példákon ke-
resztül. 
Az ország nyugati tájai éghajlatának ösz-
szehasonlítása az Alfölddel éghajlati tér-
képek, diagramok felhasználásával. Az 
eltérés indoklása. 
A víz felszínformáló szerepének bemuta-
tása a dombvidék felszínének formálásá-
ban. 
Példák az ásványkincsek és az ipar ösz-
szefüggéseire. 
Egy adott tájon termeszthető növények 
bemutatása a növény környezeti igényei, 
valamint a talaj és az éghajlati adottságok 
alapján.  
A mezőgazdasági környezetszennyezés 
formáinak és hatásainak bemutatása 
konkrét példákon. 

Magyar nyelv és 
irodalom: szövegér-
tés – a szöveg egy-
ségei közötti tartal-
mi megfelelés fel-
ismerése; szöveg-
ben elszórt, explici-
te megfogalmazott 
információk azono-
sítása, összekap-
csolása, rendezése; 
a szöveg elemi 
közötti ok-okozati, 
általános-egyes 
vagy kategória-
elem viszony ma-
gyarázata. 
Matematika: Fo-
galmak egymáshoz 
való viszonya. 
Rendszerezést 
segítő eszközök és 
algoritmusok isme-
rete. 
Összehasonlítás, 
azonosítás, megkü-
lönböztetés; kü-
lönbségek, azonos-
ságok megállapítá-
sa. 
Osztályozás egy és 
egyszerre két (több) 
saját szempont 
szerint, adott, illetve 
elkezdett váloga-
tásban felismert 
szempont szerint. 
Matematikai model-
lek (hierarchikus 
kapcsolatok ábrá-
zolása). 
Technika, életvitel 
és gyakorlat: anya-
gok megmunkálá-
sa. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Gyűrődés, vetődés, rög, lépcsős felszín, beszakadt árok, vulkán, kráter, kürtő, 
magma, magmakamra, láva, vulkáni hamu, andezit, bazalt, mészkő, belső erő, 
külső erő, bauxit, lignit.  
Gyökérgümő, pillangós virág. 

Topográfiai isme-
retek 

Dunántúli domb- és hegyvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 
Nyugat-magyarországi peremvidék, Bakony, Vértes, Dunazug-hegység, Bör-
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zsöny, Cserhát, Mátra, Bükk, Zempléni-hegység, Aggteleki-karszt, Kékes, Alpok-
alja, Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Tolnai-hegyhát, Mecsek, Miskolc, Vesz-
prém, Pécs. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az erdő életközössége 

Órakeret 
13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet fejlesztése, a rendszerfogalom mélyítése az erdő életkö-
zösségének, az élőlények szerveződésének, sokoldalú kapcsolatrendszerének 
ökológiai szemléletű vizsgálatával. 
A környezeti tényezők és az életközösségek szerkezete közötti összefüggés 
feltárása és magyarázata a hazai erdők példáján. 
Egészséges életmódra nevelés a természetjárás iránti igény felkeltésével, a 
természeti környezet védelmét szolgáló magatartás- és viselkedéskultúra fej-
lesztése. 
A környezet-szervezet-életmód, a szervek felépítése-működése közötti oksági 
összefüggések feltárása, bizonyítása az életközösség élőlényeinek megisme-
rése során. 
Az emberi tevékenységnek a természetes életközösségére gyakorolt hatásai-
nak elemzése; az erdőpusztulás okainak és következményeinek megismeré-
se. 
Aktív természetvédelemre ösztönzés. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hazai erdőségek földrajzi helye, 
kialakulása, gyakori erdőtípusainak 
jellemzői. 
Az erdő mint életközösség. Az erdő 
szintjei, a környezeti tényezők füg-
gőleges irányú változásai. 
Az erdőszintek legjellemzőbb nö-
vényeinek (kocsánytalan tölgy, 
gyertyán, bükk, erdei fenyő, 
gyepürózsa, erdei pajzsika, nagy 
seprűmoha) környezeti igényei, faji 
jellemzői, testfelépítése, hasznosí-
tása, az életközösségben betöltött 
szerepe. 
Az erdőszéli csiperke és a gyilkos 
galóca faji sajátosságai. A 
(bazidiumos) gombák testfelépíté-
se, táplálkozása, szaporodása. A 
gombák szerepe az életközössé-
gekben, az egészséges táplálko-
zásban. A gombafogyasztás sza-
bályai. 
Az erdő gerinctelen és gerinces 
állatainak (szarvasbogár, gyapjas-
lepke, erdei vöröshangya, koronás 
keresztespók, közönséges kul-
lancs, széncinege, nagy tarkahar-
kály, gímszarvas, vaddisznó, erdei 
fülesbagoly, róka) külleme, teste, 
élete, szerepe az erdő életében. 
A kullancsok által terjesztett beteg-
ségek, az ellenük való védekezés. 
A kullancseltávolítás fontossága, 
módszerei. 
Táplálkozási láncok, táplálékháló-
zat. 
A vadgazdálkodás szerepe, jelen-
tősége. 
Az erdő szociális, környezetvédő 

A természetjárás viselkedési sza-
bályainak megfogalmazása. 
Hazai erdők életközösségének 
ökológiai szemléletű jellemzése. 
Az élő és az élettelen környezeti 
tényezők szerepének bemutatása 
az erdők kialakulásában, előfordu-
lásában és az erdők függőleges 
tagolódásában. 
A növények környezeti igénye és 
előfordulása közti oksági össze-
függések bemutatása konkrét pél-
dákon keresztül. 
A tölgy-, bükk- és fenyőerdők ösz-
szehasonlítása. 
A megismerési algoritmusok al-
kalmazása az állatok és a növé-
nyek faji sajátosságainak bemuta-
tásakor. 
Az ehető és mérgező gombapárok 
összehasonlítása. 
A mohák, harasztok, nyitvatermők 
és zárvatermők összehasonlítása 
jellegzetes képviselőik példáján. 
Az erdő növényeinek különböző 
szempontú csoportosítása. 
A növények és gombák táplálkozá-
sa közötti különbségek magyaráza-
ta. 
A pókszabásúak, a rovarok, a lep-
kék és a bogarak összehasonlítá-
sa. 
Az orvoshoz fordulás eseteinek 
felismerése. 
Erdei táplálkozási láncok összeállí-
tása.  
A vadállomány szabályozása és az 
élőhely védelme közötti kapcsolat 
megértése. 

Magyar nyelv és iroda-
lom: Szövegértés – a 
szöveg egységei közötti 
tartalmi megfelelés fel-
ismerése; szövegben 
elszórt, explicite megfo-
galmazott információk 
azonosítása, összekap-
csolása, rendezése; a 
szöveg elemei közötti 
ok-okozati, általános-
egyes vagy kategória-
elem viszony magyará-
zata. 
Az erdő megjelenítése 
irodalmi alkotásokban. 
Matematika: Fogalmak 
egymáshoz való viszo-
nya. 
Rendszerezést segítő 
eszközök és algoritmu-
sok.  
Összehasonlítás, azono-
sítás, megkülönböztetés; 
különbségek, azonossá-
gok megállapítása. 
Osztályozás egy és egy-
szerre két (több) saját 
szempont szerint, adott, 
illetve elkezdett váloga-
tásban felismert szem-
pont szerint. 
Matematikai modellek 
(hierarchikus kapcsola-
tok ábrázolása). 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: állati eredetű 
táplálékok szerepe; a fa 
megmunkálása; a beteg-
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szerepe; veszélyeztetettsége. Az 
erdőjárás szabályai. 
Herman Ottó munkásságának je-
lentősége. 

A környezetszennyezés, élőhely 
pusztulás következményeinek be-
mutatása konkrét példákon. 
Erdei életközösség megfigyelése 
terepen, vagy jellegzetes erdei 
növények, növényi részek vizsgála-
ta, a tapasztalatok rögzítése. A 
kullancsfertőzés elleni védekezés 
alkalmazása természetjárás során. 

ség tünetei. 
Informatika: információ-
keresés az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Erdő, zárvatermő, nyitvatermő, haraszt, moha, virágtalan növény, gomba, spó-
ra, barkavirágzat, makktermés, tűlevél, tobozvirágzat, cserje, pókszabású, ro-
var, bogár, lepke, csáprágó, pödörnyelv, kúszóláb. vésőcsőr. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A természet és társadalom kölcsönhatásai 

Órakeret 
7 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerszemlélet és gondolkodás fejlesztése a természeti erőforrások 
társadalmi-gazdasági felhasználása során bekövetkezett változások vizsgála-
tával, a globális problémák helyi vetületeinek felismerésével. Aktív állampol-
gárságra nevelés a helyi környezeti problémák okainak és következményeinek 
felismerésén alapuló, a környezet védelméért való aktív együttműködésre való 
késztetéssel.  
A hazához, a szűkebb pátriához való kötődés erősítése a lakóhelyi táj termé-
szeti és gazdasági-társadalmi környezetének megismerésével.  
Az embernek a természetben elfoglalt sajátos helyzetének és ezzel kapcsola-
tos felelősségének megértése a természetes és mesterséges életközösség 
különbségeinek megismerésével, a városi környezetben élő állatoknak az 
emberre gyakorolt hatásainak megismerésével.  
Anyag- és energiatakarékos szemlélet formálása, tudatos vásárlási szokások 
megalapozása, az egyéni felelősség tudatosítása.  

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsoló-
dási pon-

tok 

Gazdasági ágazatok: mezőgazda-
ság, ipar, szolgáltatás. A gazda-
ság természeti feltételei.  
Településtípusok: tanya, falu, vá-
rosjellemző képe, társadalmi, gaz-
dasági szerepe. Élet a városban. 
A gazdasági ágazatok együttmű-
ködése. Hálózatok szerepe a la-
kosság ellátásában (víz-, energia-
ellátó rendszer, közlekedési háló-
zat) 
A város mesterséges életközös-
ségének, sajátos állatvilága: házi 
egér vándorpatkány, csótány, 
feketerigó, galamb, elszaporodá-
suk feltételei és következményeik 
A betegséget terjesztő állatok 
elleni védekezés formái. 
A háztartás anyag- és energia-
gazdálkodása. Víz- és energiafel-
használás. Környezetszennyezés 
és csökkentésének formái. Az 
anyag- és energiatakarékosság 
lehetőségei. Szelektív hulladék-
gyűjtés. 
A lakóhelyi táj természetföldrajzi 
és gazdasági-társadalmi jellemzői. 
Hazánk fővárosa, Budapest: föld-
rajzi helyzete, gazdasági, kulturális 

Különböző termékek csoportosítása aszerint, 
hogy a gazdaság mely ágazata állította elő. 
A gazdasági ágazatok közötti összefüggések 
bemutatása konkrét példákon keresztül. 
A települések eltérő társadalmi, gazdasági sze-
repének bemutatása konkrét példákon. 
A falu és a város által nyújtott szolgáltatások 
összehasonlítása. 
A vasút- és közúthálózat szerkezetének vizsgá-
lata: Előnyök és hátrányok bemutatása. 
A városi élőhely nyújtotta előnyök és hátrányok 
elemzése az állatok alkalmazkodásának vizsgá-
lata során. 
Példák gyűjtése betegségeket terjesztő városi 
fajokra (például parlagi galamb, vándorpatkány, 
róka) és az ezekkel kapcsolatos problémákra. A 
megoldási módok közös értékelése. 
A fenntarthatóságot segítő életvitel legfontosabb 
elemeinek bemutatása. 
A szelektív hulladékgyűjtés szabályainak meg-
ismerése és gyakorolása az iskolában. 
A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok 
kapcsolatának feltárása a lakóhely környezeté-
ben. 
Az emberi tevékenységek által okozott környe-
zetkárosító folyamatok felismerése a lakóhelyen 
és környékén. 
A főváros látnivalóinak bemutatása önálló isme-
retszerzéssel és feldolgozással. 

Technika, 
életvitel és 
gyakorlat: 
nyersanyag, 
termék; 
közlekedés; 
energia- és 
vízellátás, 
takarékos-
ság. 
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jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyersanyag, 
késztermék. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az ember szervezete és egészsége 

Órakeret 
16 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi test felépítésével és működésével kapcsolatos meglévő ismereteik 
rendszerezése. Az egészséget veszélyeztető tényezők felismerése, az 
egészséges életvitel szokásrendszerének formálása.  
Az ember személyes felelősségének tudatosítása egészségének megőrzésé-
ben, sorsának, életpályájának alakításában. 
A környezet – szervezet – életmód – egészségi állapot közötti összefüggés 
feltárása, a higiénés kultúra fejlesztése. 
A betegségek megelőzésének, az időbeni orvoshoz fordulás jelentőségének 
tudatosítása. 
A reális énkép, önismeret fejlesztése, az alapvető emberi értékek, erkölcsi 
normák elfogadása, a velük való azonosulás. 
Az egészségvédelemmel kapcsolatos információk iránti érdeklődés felkeltése, 
megfelelő szintű jártasság kialakítása az információk feldolgozásában, értel-
mezésében. A fogyatékkal élő emberek elfogadása, segítése. 

Ismeretek jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, 

Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Testkép, testalkat, testtájak. Az 
emberi test méretének, arányainak 
változásai az egyedfejlődés során. 
A mozgás szervrendszere. A váz-
rendszer és az izomzat fő jellem-
zői. A mozgás-szervrendszer fel-
építése és működése közötti kap-
csolat. A kamaszkori elváltozások 
okai, következményei, megelőzé-
sük lehetőségei. 
A táplálkozás, a légzés, a kiválasz-
tás és a keringés legfontosabb 
szervei. Kapcsolatok az anyagcse-
re életjenségei, szervrendszerei 
között. 
Az egészséges táplálkozás alapel-
vei. A táplálék mennyisége és mi-
nősége. Az étkezések száma, ará-
nya. 
A férfi és a női nemi szervek felépí-
tése és működése. Serdülőkori 
változások. A két nem testi és lelki 
tulajdonságainak különbségei. A 
nemi szervek egészsége, személyi 
higiéniája. 
Az egyedfejlődés szakaszai. Mé-
hen belüli és méhen kívüli fejlődés.  
A serdülő személyiségének jellem-
ző vonásai. 
Az ember értelmi képességének, 
érzelmi intelligenciájának alapvo-
násai. 
Az önismeret és az önfejlesztés 
eszközei. Viselkedési normák, 
szabályok jelentősége az ember 
életében 
A családi és a társas kapcsolatok 
jelentősége. 
Veszélyforrások és megelőzésük 

A kamaszkori változások jeleinek és okainak 
összegyűjtése. 
Adatok elemzése a 10–12 éves fiatalok 
egészségi állapotáról (túlsúly, alultápláltság, 
tartáshibák, lúdtalp, stb.) az okok elemzése 
következtetések levonása. 
A testarányok és méretek összehasonlítása 
a különböző életszakaszokban.  
A divat és a média szerepének tudatosulása 
a testkép kialakításában. 
A külső megjelenés összetevőinek, jelenté-
sének és hatásainak felismerése. 
A mozgás és a fizikai, szellemi teljesítőké-
pesség összefüggéseinek bizonyítása pél-
dákon. 
A táplálkozás, a légzés és a mozgás közti 
kapcsolatok bemutatása konkrét példákon. 
Egyszerű kísérletek a mozgás, a pulzus, 
illetve a légzésszám közötti kapcsolatra. Az 
adatok rögzítése és értelmezése. 
Táplálékpiramis összeállítása.  
Táplálkozási szokások, étrendek elemzése, 
javaslatok megfogalmazása. 
A túlsúlyosság és a kóros soványság veszé-
lyeinek bemutatása.  
Nemi szervek működésének serdülőkori 
változásai, a testalkat és a lelki tulajdonsá-
gok összefüggéseinek elemzése. 
Férfi és női szerepek megkülönböztetése, 
fiúk és lányok jellemző tulajdonságainak 
összehasonlítása, kapcsolatba hozása a 
nemi szerepekkel. 
Az egyes életszakaszok legfontosabb jel-
lemzőinek bemutatása.  
A kommunikáció jelentőségének bizonyítása 
különböző szituációkban. 
A konfliktusok okainak és következményei-
nek elemzése, a feloldás formáinak megis-
merése. 

Magyar nyelv 
és irodalom: 
Szövegértés – 
a szöveg egy-
ségei közötti 
tartalmi megfe-
lelés felismeré-
se; szövegben 
elszórt, explici-
te megfogal-
mazott infor-
mációk azono-
sítása, össze-
kapcsolása, 
rendezése; a 
szöveg elemei 
közötti ok-
okozati, általá-
nos-egyes vagy 
kategória-elem 
viszony magya-
rázata. 
Család, baráti 
kapcsolatok 
ábrázolása az 
irodalomban. 
Informatika: 
információke-
resés, adat-
gyűjtés és ér-
telmezés. 
Vizuális kultúra: 
az emberi test 
ábrázolása, a 
szép test fo-
galma a külön-
böző korokban. 
Technika, élet-
vitel és gyakor-
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lehetőségei a háztartásban, közle-
kedésben, sportolás közben. 
Az érzékszervek szerepe. A látó és 
hallószerv károsító hatásai. meg-
előzésük módja.  
Elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 
Környezet és az ember egészsége. 
Fertőzés, betegség, járvány. A 
leggyakoribb fertőző betegségek 
tünetei és megelőzésük módjai. 
Lázcsillapítás és diéta.  
Orvosi ellátással kapcsolatos isme-
retek. 
Káros szenvedélyek. Az alkohol, a 
dohányzás, kábítószerek hatásai 
az ember szervezetére, személyi-
ségére. 

Veszélyhelyzetek, kockázatok azonosítása 
különböző szituációkban. 
A viselkedés és a balesetek közötti oksági 
összefüggések vizsgálata. 
Az érzékszervek védelmét biztosító szabá-
lyok és szokások megismerése, alkalmazá-
sa. 
Az ájult beteg ellátása. A sebellátás, vérzés-
csillapítás gyakorlata. 
A környezet és az ember egészsége közötti 
kapcsolat felismerése.  
Az eredményes gyógyulás és az időbeni 
orvoshoz fordulás összefüggéseinek belátá-
sa. 
A személyes felelősség, a család és a kör-
nyezet szerepének bemutatása (irodalmi 
példák) a függőségek megelőzésében. 
A kipróbálás és a függőség összefüggései-
nek megértése. 

lat: elsősegély-
nyújtás; beteg-
jogok, egész-
ségügyi ellátás. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Csont, izom, ízület, mozgásszervi elváltozás, tápcsatorna, emésztés, felszívó-
dás, tápanyag, normál testsúly, túlsúly, alultápláltság, légzés, tüdő, vér, szív, 
kiválasztás, vese, petefészek, here, nemi hormon, ivarsejt, magömlés, menst-
ruáció, nőies, férfias jelleg, érzékszerv, egészség, betegség, fertőzés, járvány. 

 
4) Általános fejlesztési követelmények 

a) legyen képes a tárgyak, élőlények, jelenségek, folyamatok egyszerű, spontán és irányított, rövid idejű, 
valamint folyamatos megfigyelésére, 

b) ismerje fel és tudja kiválasztani a megfigyelésekhez, vizsgálódásokhoz szükséges anyagokat és 
eszközöket, 

c) szerezzen megfelelő gyakorlatot az anyagok és eszközök takarékos és balesetmentes használatá-
ban, tartsa be a vizsgálódás sorrendjét és idejét, 

d) tudja feladatait részekre bontani, társaival megosztva, együttdolgozva megoldani, 
e) tudja értelmezni a megfigyelések, vizsgálódások tapasztalatait, ismerje fel az egyszerű összefüggé-

seket, 
f) legyen képes e tapasztalatokból – tanári segítséggel – következtetéseket levonni, ítéleteket alkotni, 
g) sajátítsa el – fokozatosan fejlődő önállósággal – megfigyelései, vizsgálódásai eredményének szak-

szerű elmondását, írásos rögzítését és rajzos ábrázolását, 
h) tudjon tájékozódni környezetében a világtájak és a térképvázlat segítségével, 
i) sajátítsa el a térképolvasás elemi műveleteit, tudjon egyszerű térképvázlatot készíteni, 
j) tudjon tájékozódni Magyarország térképén, 
k) legyen képes a lényeges és a lényegtelen dolgok elkülönítésére, 
l) szerezzen gyakorlatot a tárgyak, élőlények, jelenségek, kölcsönhatások minőségi és mennyiségi je l-

lemzőinek összehasonlításában, 
m) tudja a megadott szempontok szerint ismereteit rendszerezni, 
n) vegye észre az élő és élettelen világ legjellemzőbb összefüggéseit, 
o) keresse az okokat, és értse azok okozati kapcsolatait, 
p) tudjon ismereteket szerezni szöveges és képi információhordozókból, sajátítsa el – életkorának 

megfelelő szinten – az egyszerű enciklopédiák, lexikonok használatát, 
q) tudjon egyszerű grafikonokat, diagramokat elemezni, s ezekből következtetést levonni, 
r) használja a tanulási és ismereteinek reprodukálása során a megismerési algoritmusokat, 
s) legyen képes ismereteit, jártasságait és képességeit hasznosítani a mindennapi életben, 
t) keressen magyarázatot az iskolai tananyagban nem szereplő egyszerű természeti jelenségek okai-

ra, 
u) tudja, hogy környezetének állapota jelentős mértékben befolyásolja saját egészségét, 
v) igényelje az egészséges és esztétikus környezetet, 
w) vegye észre és értékelje a természet szépségeit, 
x) ismerje fel mikrokörnyezetében a környezetszennyezés veszélyforrásait, törekedjen káros hatásuk 

kialakulásának megelőzésére és a veszély elhárítására, 
y) tudatosuljon benne saját egyéni felelőssége környezetének jövőbeni alakulásáért, 
z) készüljön fel a természet megóvására, önmaga és társai védelmére. 
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5) Minimum és a minimumot meghaladó követelmények: 

a) A tanuló tudjon anyagokat, kölcsönhatásokat, fizikai, kémiai változásokat felismerni, jelle-
mezni. Értelmezze a jelenségeket az energiaváltozás szempontjából  

b) Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudato-
suljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokás-
rendszere. 

c) Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában 
kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus 
és segítőkész. 

d) Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben, Magyarország helyét Európában. 
e) Alakuljon ki átfogó kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erő-

forrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról. Legyen képe a közöttük levő köl-
csönhatásokról. 

f) Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül 
élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környe-
zet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket. 

g) Tudjon tájékozódni a térképeken. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jel-
rendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában. 

h) Erősödjön a természet és a haza iránti szeretete. Törekedjen a természeti és társadalmi értékek vé-
delmére. 

i) Ismerje fel szűkebb és tágabb környezetében az emberi tevékenység környezeti hatásait. Anyag- és 
energiatakarékos életvitelével, tudatos vásárlási szokásaival önmaga is járuljon hozzá a fenntartható 
fejlődéshez.  

j) Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve. csoportban biz-
tonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni. 

k) Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen 
képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 161 

7. Földrajz 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A tanulók világképének, földrajzi–környezeti gondolkodásának alapozása az Európán kívüli konti-
nensek és Észak-, Nyugat-, valamint Kelet-Európa földrajzi jellemzőinek feldolgozásával 

b) A környezet kölcsönhatásaiban a természeti és társadalmi folyamatokban és a regionális kérdések-
ben való tájékozottság fejlesztése: 

(1) a kontinensek természetföldrajzi jellemzőinek megismertetésével 
(2) a kontinensek jelentősebb országcsoportjainak, országainak és tipikus tájainak bemutatásá-

val: a természeti adottságok – települések – életmód – gazdálkodás összefüggésrendszeré-
ben 

(3) a gazdasági körülmények a hagyományok és az adott helyen élő emberek gondolkodás-
módja, világszemlélete közötti kapcsolatok felismertetésével 

(4) a társadalmi-gazdasági életben jelen lévő többirányú kölcsönös függőség, a nemzetközi 
munkamegosztás bemutatásával 

c) Az érdeklődés és a tisztelet felkeltése más népek kultúrájának, életmódjának, szokásainak megis-
merésével 

d) A tantárgy megszerettetése a tanulókkal a kontinensek jellegzetességeinek, szépségeinek a bemu-
tatásával 

e) Személyiség- és képességfejlesztés az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszerve-
zésével, helyes tanulási szokások kialakításával 

f) Képzetek kialakítása a környezet elemeinek méreteiről 
g) A földi környezet értésén, ismeretén és belső motivációkon alapuló környezettudatos magatartás, 

életmód alapozása 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) tudjanak különbséget tenni a földtörténeti idők és a történelmi korok között 
b) igazodjanak el a földtörténeti időbeosztás főbb egységeiben, tudják ezekben elhelyezni a Föld jel-

legzetes szerkezeti és felszínformáinak kialakulását 
c) magyarázzák meg a felszíni formakincs gazdagságát a belső és a külső erők munkájával 
d) ismerjék meg az Európán kívüli földrészeket 
e) értsék meg, hogyan hat a természeti környezet az életmódra, a gazdálkodási lehetőségekre, a tele-

pülésformákra 
f) ismerjék meg a kontinensek néhány országának jelentőségét a Földön 
g) tudjanak példákat mondani az emberi beavatkozások által okozott környezeti károkra és a megoldás 

lehetőségeire 
h) értsék meg, hogy az egyensúlyi állapot fenntartásához nemzetközi összefogásra van szükség 
i) alakuljon bennük a földrajzi információhordozók kiválasztására és használatára való képesség 
j) használják a szakkifejezéseket, fogalmakat 
k) legyenek képesek tájékozódni a különböző méretarányú földrajzi és tematikus térképeken 
l) ismerjék fel a tipikus tájak, az országok regionális sajátosságait, a köztük lévő hasonlóságokat, kü-

lönbségeket, kapcsolataik rendszerét 
m) értsék meg, hogy a társadalmi-gazdasági élet eseményei hogyan hatnak az egyes országok fejlődé-

sére 
n) értsék meg, hogy a népek természeti és társadalmi környezete, hagyományai hogyan határozzák 

meg gondolkodásmódjukat, gazdasági helyzetüket, világszemléletüket 
o) tudjanak példákat mondani a nagyvárosok, az iparvidékek, a sűrűn lakott területek környezeti prob-

lémáira, a környezeti károk megakadályozására tett intézkedésekre és ezek eredményeire 
p) fejlődjön önálló térképolvasási képességük 
q) A reális alapokon nyugvó nemzet- és Európa-tudat kialakítása, a hazához való kötődés formálása 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A földtörté-
net esemé-
nyei 

A Föld naplójából A földtörténet időbeli 
eseményei. A tenger 
térhódítása – üledék-
képződés – feltöltődés. 
Jégkorszak felszínfor-
málása – löszképződés. 

Ősidő, óidő, középidő, 
újidő, harmadidőszak, 
negyedidőszak, jégkor-
szak, jelenkor, ősföld, 
vasérc, nikkelérc, ős-
légkör ősóceán, hegy-
ségrendszer, feketekő-
szén, barnakőszén, 
kőolaj, földgáz. 

Hogyan keletkeztek a hegységek? Kőzetlemez mozgások 
– kontinensvándorlások, 
óceánok születése, 
hegységképződések, 
vulkánosság, földren-
gések. Alábukó leme-
zek – mélytengeri ár-
kok. 

A Föld gömbhéjai, ké-
reg, köpeny, kőzetbu-
rok, kőzetlemez, hő-
áramlás, lemez-
tektonika, szárazföldi 
lemez, óceáni lemez, 
mélytengeri árok, 
óceánközepi hátság. 

Afrika, 
Ausztrália 

Titokzatos Afrika Tagolt, tagolatlan part 
– kikötés, hajózás. 
Gyarmatosítás – füg-
getlenségi mozgalmak. 

Tengerszoros, földszo-
ros, tagolatlan part, 
arab, fehér bőrű, feke-
te bőrű, szudáni, ban-
tu, pigmeus, busman, 
népsűrűség, őslakó, 
bevándorló, gyarmato-
sítás 

Afrika születése és felszíne Ősföld, Táblás vidék 
kialakulása, a vetődés 
folyamata. 
A külső erők felszín-
formálása a sivatagok-
ban. 

Gránit, táblás vidék, 
kősivatag, agyagsiva-
tag, homoksivatag, 
homokdűne, sziget-
hegy, magasföld 

A legforróbb kontinens A passzát szél iránya – 
a Föld tengelykörüli 
forgása. Éghajlat – 
természetes növényta-
karó – talaj kapcsolata. 
Domborzat – éghajlat – 
növénytakaró öveze-
tessége. Tölcsértorko-
lat kialakulása és a 
tengerjárás. Árokrend-
szer – keskeny, mély 
tavak. 

Trópusi övezet, ala-
csony-, magas lég-
nyomású öv, állandó 
szél – passzátszél, 
egyenlítői éghajlat, 
esőerdő, laterittalaj, 
szavanna éghajlat, 
erdős, ligetes, füves 
szavanna, trópusi siva-
tagi éghajlat – oázis, 
övezetesség, mediter-
rán éghajlat – kemény-
lombú erdő, fahéjszínű 
talaj, lefolyástalan terü-
let, apály – dagály, 
tengerjárás, deltatorko-
lat, tölcsértorkolat, 
vízbőség, zuhatag 

Élet Afrikában Növények hőigénye, 
csapadékigénye, nö-
vénytermesztés. Forró 
övezet – folyamatos 
növénytermesztés. A 
termelési módszerek 

Kapás földművelés, 
ültetvényes gazdálko-
dás, nomád pásztor-
kodás, túllegeltetés, 
kőolaj, földgáz, gyé-
mánt, foszfát, man-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

és a termelési ered-
mények összefüggése. 
Gazdasági függőség, 
tőkehiány, szakember-
hiány, ipari elmaradott-
ság. 

gánérc, rézérc, bauxit, 
uránérc, aranyérc, 
platina. vízerőmű, ne-
hézipar, kézműipar, 
fejlődő országok 

A legkisebb kontinens, Ausztrália Földrajzi helyzet, ég-
hajlat, uralkodó szelek, 
csapadékmennyiség, a 
mezőgazdasági terme-
lés lehetőségei, szín-
vonala. 
Domborzat – ásvány-
kincsek – ipar területi 
elhelyezkedése. 

Táblás vidék, trópusi 
övezet, passzát szél, 
nyugati szél, időszakos 
folyó, tagolatlan part, 
lefolyástalan terület, 
artézi medence, fejlett 
ország, farm, fekete-
kőszén, vasérc, bauxit, 
uránérc, színesfémérc, 
vas-, acél-, alumínium-
kohászat, gépgyártás, 
vegyipar 

A Sarkvidékek Hajlásszög, a besu-
gárzás időtartama – 
felmelegedés mértéke. 
hideg éghajlati övezet. 

Állandóan fagyos ég-
hajlat, tundra éghajlat, 
jéghegy, lakatlan föld-
rész, kutatóállomások 

Amerika A nyugati félgömb kontinense Amerika felfedezése. 
Természeti adottságok 
– népsűrűség. őslakó, 
bevándorló, tagolt part, 

Indián, eszkimó, rezer-
vátum, keverék népek, 
kreol, mesztic, mulatt, 
gyarmatosítás 

Amerika kialakulása, felszíne Amerika felszínének 
kialakulása: ősföldek, 
röghegységek, gyűrt-
hegységek, alföldek, 
táblás vidékek. Tengeri 
elöntések – táblás 
vidékek kialakulása. 
Hegységek keletkezé-
se. Feltöltődés, alföl-
dek kialakulása. 

Ősföld, gránit, hegy-
ségrendszer, táblás 
vidék, felföld Jégkori 
jég – tóvidék kialakulá-
sa 

Éghajlati övezetek Jéghegyek kialakulása. 
Tengeráramlások, 
éghajlati jellemzők. É–
D-i nyitottság – éghaj-
latok: hideg, mérsékelt, 
forró övezet, állandóan 
fagyos éghajlat, jég-
hegy. 

Tundra éghajlat, 
szubarktikus öv, tajga 
éghajlat, kontinentális 
éghajlat, óceáni éghaj-
lat, szubtrópusi öv, 
meleg, hideg tenger-
áramlás szubtrópusi 
monszun éghajlat. 

A tundrától az őserdőkig Összefüggések az 
éghajlat, természetes 
növénytakaró, talaj, a 
folyók vízbősége, víz-
járása, felszínformálá-
sa között. Domborzat, 
vízgyűjtő terület. Víz-
bőség, csapadékmeny-
nyiség, vízgyűjtő terü-
let nagysága. Babér-
lombú erdők, kemény-
lombú erdők, fahéjszí-
nű talaj, füves puszta: 

Tundra éghajlat – tund-
ra, tajga éghajlat – 
tajga, podzol – szürke 
erdőtalaj, óceáni ég-
hajlat – lombhullató 
erdő, barna erdőtalaj, 
szubtrópusi monszun 
és mediterrán éghajlat 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

préri, pampa, fekete-
föld, trópusi őserdő, 
szavanna, sivatag. 
laterittalaj, feketeföld 

USA Drága kitermelés, ás-
ványkincs import. Ipari 
körzetek kialakulása. 
infrastruktúra, rakéta-, 
repülőgyártás, kőolaj, 
földgáz, kén, kálisó, 
uránérc, feketekőszén, 
színesfémérc, kohá-
szat, gépgyártás, alu-
mínium- és színesfém-
kohászat, vízerőmű, 
vegyipar, faipar 

Kedvező földrajzi hely-
zet, természeti erőfor-
rások, szakemberkép-
zés, korszerű technika, 
gazdasági fejlődés. 
Elektronika, elektro-
technika, atomipar, 
műszeripar, agglome-
ráció, megalopolisz, 
technológiai park, űr-
kutatás, biotechnológia 

Az USA mezőgazdasága Farmvidék, szakoso-
dás, talajpusztulás, 
belkereskedelem, kül-
kereskedelem 

A mezőgazdasági öve-
zetek kialakulása az 
éghajlati és talajadott-
ságok tükrében. Az 
élelmiszeripar ágazata-
inak területi elhelyez-
kedése – termőterüle-
tek, fogyasztási körze-
tek. övezetes mező-
gazdaság, búza, kuko-
rica, vegyes termelési 
övezet, szubtrópusi 
kertes, ültetvényes 
gazdálkodás, transz-
kontinentális út 

Kanada Éghajlati és talajviszo-
nyok – földművelés 
területi elhelyezkedé-
se. Indián, eszkimó, 
farm, kőolaj, földgáz, 
uránérc, színesfémérc, 
vízenergia, alumínium-
kohászat, színesfém-
kohászat, gépgyártás, 
járműipar, vegyipar. 

Energiabőség, alumí-
niumkohászat. Dom-
borzati, éghajlati adott-
ságok – közlekedési 
utak – népsűrűség. 
Cellulóz, nemesfém-
érc, félkésztermék, 
transzkontinentális út 

Latin-Amerika Portugál spanyol. Vas-
érc, rézérc, bauxit, 
ezüst, ónérc, kőolaj, 
eladósodás, trópusi 
ültetvény, a mezőgaz-
daság függőleges öve-
zetessége. 

Tőkehiány – lassú 
fejlődés. Az eladóso-
dás folyamata. Fejlet-
len ipar – félkész ter-
mékek kivitele. 

Ázsia Ázsia megismerése Topográfiai névanyag 
elhelyezése a kontúr-
térképen 

A földrajzi felfedezések 
hatása a társadalmi-
gazdasági fejlődésre. 
Magyar utazók, felfe-
dezők 

Ázsia a legnagyobb kontinens Félnomád életmód, 
fejlődő, fejlett ország, 
sárgabőrű emberfajta. 

Iszlám, hinduizmus, 
buddhizmus, városi 
tömörülés; kínai, hindi, 
arab nyel A környezet 
és a vallás hatása a 
társadalmi, kulturális, a 
gazdasági élet fejlődé-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

sére. A népességel-
oszlás és ennek okai. 

A változatos felszínű Ázsia Ázsia felszínének ki-
alakulása: lemezmoz-
gások, földrengések, 
vulkánosság, külső 
természeti erők. Ős-
föld, óidei röghegység, 
újidei gyűrt- és vetődé-
ses hegység, magas-
hegység, magashegy-
ségi táj. 

A hegységrendszerek 
jellemzői, medence, 
magasföld, feltöltött 
alföld, mélytengeri árok 
A környezetre és az 
emberre veszélyes 
folyamatok, természeti 
katasztrófák mérséklé-
se (együttműködés). 

Ázsia éghajlata, élővilága, vízrajza Szárazföldek és óceá-
nok eltérő felmelege-
dése: a monszunég-
hajlat kialakulása. A 
lefolyástalan területek 
kialakulásának dom-
borzati és egyéb okai. 
A folyók vízjárása és 
az évi csapadékelosz-
lás közötti összefüg-
gés. Éghajlatok, éghaj-
lati övezetek. 

Az éghajlat összefüggé-
sei a földrajzi széles-
séggel, az óceánoktól 
való távolsággal és a 
domborzattal. Az ég-
hajlat, a természetes 
növénytakaró, a talaj, a 
vízrajz összefüggése. 
Óriásfolyam; 
laterittalaj, monszuner-
dő, tajga, monszunvi-
dék, lefolyástalan terü-
let, vízgyűjtő terület, 
szubarktikus, szubtró-
pusi öv. 

Kína A lakosság száma, 
területi eloszlása. Sajá-
tos társadalmi-
gazdasági fejlődés. 
Löszfennsík, vaskohá-
szat, acélgyártás, gép-
ipar, atom-, rakéta-, 
elektronikai, papíripar 

A felszín, az éghajlat, 
mezőgazdasági terme-
lés összefüggései. Az 
öntözéses gazdálko-
dás szerepe. Sok ás-
ványkincs, olcsó mun-
kaerő – a külföldi tőke 
beáramlása, világpiac-
ra irányuló termelés. 
Szubtrópusi növény-
termesztés. Tenger-
parti gazdasági öveze-
tek 

Japán Az éghajlat, a dombor-
zat, a mezőgazdasági 
termelés összefüggé-
sei. Fém és közleke-
dési ipar, mikroelektro-
nika, műszeripar. Ipari 
nagyhatalom: magas 
termésátlag, korszerű 
technika. 

A modern gazdaság 
ipartelepítő tényezői: 
szakképzett munkaerő, 
modern technológia, 
felvevő piac, kedvező 
szállítási lehetőségek, 
energiahordozók, ér-
cek közelsége. A japán 
gazdaság alkalmazko-
dása világpiaci köve-
telményekhez. A szol-
gáltatások magas 
színvonala. A tenger-
áramlások és a halá-
szat kapcsolata. Kör-
nyezettudatos életmód. 
Versenyképesség. 

Délkelet-Ázsia országai Új iparágak: közleke-
dési eszközök, elekt-
ronika, háztartási gé-

A külföldi tőkebefekte-
tés, nagyfokú iparoso-
dás összefüggései. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

pek gyártása. Kőolaj-, 
földgázkivitel, ónérc 
bányászat. Ültetvény, 
teraszos rizstermelés. 

Hasonlóságok és kü-
lönbségek a délkelet-
ázsiai országok gaz-
dasági fejlődésében. 

India Tőkebeáramlás, olcsó 
munkaerő, gazdasági 
fejlődés. Túlnépese-
dés. Trópusi monszun 
éghajlat, víztározó, 
öntözéses földműve-
lés. Kohászat, gép-
gyártás, textilipar. 

A vallási kötöttségek 
és a kasztrendszer 
hatása és szerepe a 
társadalmi és a gazda-
sági életre. Elmaradott 
mezőgazdaság – ala-
csony termésátlagok, 
élelmiszer behozatal. 

Délnyugat-Ázsia Medence, magasföld, 
fennsík, feltöltött alföld, 
homok- és kősivatag, 
nomád pásztorkodás, 
öntözéses gazdálko-
dás, oázis kőolaj-
kitermelés, vendég-
munkás, kőolaj finomí-
tás, kikötők, kőolaj-
kereskedelem. 

A természeti és gaz-
dasági körülmények 
hatása az életmódra, 
világszemléletre. A 
környezet és társada-
lom időben és térben 
változó összefüggései. 
A különböző népek 
életformája, kultúrája, 
vallási kötöttségek. 
Időszakos folyók. 

Európa és 
Oroszor-
szág 

Európa fekvése, felosztása, népessé-
ge 

A fjordok kialakulása. 
Turzás, lagúna, dűne 
keletkezése. Parttípu-
sok. Kereszténység. 

Magas part, indoeuró-
pai nyelv 

Európa születése, felszíne Ősföldek, ásványkin-
csek. Homokkő, mész-
kő, dolomit, lösztakaró 

Középidő, üledékes 
ásványkincsek. Jégta-
karó, felszínformák 

Európa éghajlata Földrajzi övezetek, 
valódi mérsékelt öv, 
mezőségi-, barna erdő-
talaj, szürke erdőtalaj 

Száraz- és nedves 
kontinentális éghajlat, 
terra rossa talaj, fahéj-
színű talaj, tenger-
szem, tengermarad-
vány 

Az Európai Unió Energiatermelés, ener-
gia felhasználás. Tőke, 
munkaerő, szolgáltatá-
sok, vendégmunkás 

GDP, hagyományos 
iparvidékek átalakulá-
sa. 

Észak-Európa országai Földrajzi fekvés, ten-
gerhajózás. Nagyesé-
sű folyók – olcsó víz-
energia. Bányavidé-
kek, kikötővárosok, 
kohászat. Fenyőerdők 
– fafeldolgozó ipar. 
Óceáni éghajlat, kor-
szerű művelés – ma-
gas termésátlagok. 

Takarmányozás – állati 
termékek kivitele. Ke-
vés nyersanyag – 
szakképzett munkaerő 
– munkaigényes 
gyártmányok. Keres-
kedelmi flotta, halász-
terület. Dán szövetke-
zeti mozgalom.  

Az Egyesült Királyság Jó kikötési lehetőségek. 
Kohászat, vegyipar, 
bányavidékeken, kikö-
tővárosokban. Kőszén, 
kohászat, gépjármű-
ipar, elektronikai és 
elektrotechnikai ipar, 
vegyipar, textilipar, 
farm, juhtenyésztés 

Hagyományos nehéz-
ipari ágazatok hanyat-
lása – szerkezetváltás. 
Átképzés, munkanél-
küliség, elvándorlás, 

Franciaország Kedvező földrajzi hely- Árapály erőmű. Külön-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

zet – kereskedelem. 
Gyarmatok szerzése. 
Egyetemi központok – 
szaktudást igénylő 
iparágak. Sokoldalú 
mezőgazdaság. Gép-
gyártás, atomipar, 
hadiipar, űrtechnika, 
vegyipar, textilipar, 
kozmetikai- és divat-
ipar, turizmus. 

böző éghajlati terüle-
tek. Nagy esésű folyók, 
sugaras szerkezetű 
közlekedéshálózat 

Hollandia, Belgium Óceáni éghajlat – ma-
gas színvonalú belter-
jes mezőgazdaság. 
Szakképzett munkaerő 
– vegyipar, gépipar. 
Mélyföld, gát, csatorna, 
zöldség- és virágkerté-
szet, üvegház, kert-
gazdaság, szőnyeg-
szövés. 

Gyémántcsiszolás, 
nehézipari övezet, 
nyersanyagigényes 
iparágak, korszerű 
fegyvergyártás Nagy 
népsűrűség – átmenő 
forgalom – kiemelkedő 
gazdasági fejlettség. 

Dél és Délkelet-Európa Tagolt partvonal. Kő-
zetlemezek mozgása – 
földrengés, vulkános-
ság. Medencék, folyó-
völgyek – növényter-
mesztés. 
Mérsékelt övezeti nyu-
gati lejtők – sok csa-
padék. 
Mediterrán éghajlat, 
kontinentális éghajlat-, 
éghajlat és vízválasztó 
hegység, deltatorkolat, 
keménylombú erdő. 

A karsztosodás folya-
mata, karsztjelensé-
gek. Déli fekvés – fel-
melegedő tengervíz – 
az északi szeleket 
felfogó hegylánc – 
enyhe tél. Örökzöld 
természetes növényta-
karó. 

Spanyolország, Portugália Kedvezőtlen éghajlat, 
talaj, fejletlen agro-
technika – alacsony 
termelékenység. Nem-
zetközi nagyvállalatok 
– összeszerelő ipar. 
Idegenforgalom. Urán-
érc, vasérc, feketekő-
szén, vaskohászat, 
gépgyártás, textilipar. 

Spanyol, katalán, galí-
ciai, baszk, ugar, hi-
ganyérc, 

Olaszország Nagyváros, idegenfor-
galmi központ – magas 
népsűrűség. Képzett 
munkaerő – termelési 
hagyományok – fejlett 
ipar. Gépesítés, öntö-
zés, műtrágya-
használat – magas 
termésátlag. 

Belső népességván-
dorlás, bevándorlás. 
Kikötők. Feldolgozó 
ipar. Jellegzetes ter-
mesztett növényfajok. 
Fejlett szolgáltatás, 
korszerű közlekedési 
hálózat – idegenforga-
lom. 

 A Balkán Növénytermesztés, 
állattenyésztés lehető-
sége. Hosszú, tagolt 
tengerpart. Idegenfor-
galom, kereskedelem. 
Éghajlatválasztó hegy-

Ellentétek felhalmozó-
dása – országok szét-
szakadása, új határok 
kialakulása. Délszláv 
államok, soknemzeti-
ségű ország, nemzeti 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

ség, ásványok, gép-
ipar, élelmiszeripar. 

kisebbség 

 Kelet-Európa A jég, a szél és a fo-
lyók munkája. A tavak 
keletkezése, ősföld, 
tengeri üledéktakaró, 
morén, tóvidék, löszta-
karó, mélyföld, földrajzi 
és éghajlati övezetes-
ség. Függőleges öve-
zetesség 

A földrajzi övezetes-
ség összetevői és 
példái, az összefüg-
gések feltárása. Hát-
ság, láp- és mocsárvi-
dék, podzol, barna 
erdőtalaj, feketeföld 
erdős sztyep, sztyep. 

 Ukrajna Magyar nemzetiség – 
anyaországgal való 
kapcsolat. Éghajlati 
adottságok, termesz-
tett növények. Tenger-
part – közlekedés, 
kereskedelem. Ha-
gyományos és korsze-
rű iparágak, csőveze-
tékes szállítás, elekt-
romos távvezeték-
rendszer 

Szakképzett munkaerő 
– korszerű ipari termé-
kek. Nemzetközi nagy-
vállalat, szerkezetvál-
tás 

 Oroszország Nagy kiterjedés – ter-
mészetföldrajzi öveze-
tesség, annak követ-
kezményei. Soknem-
zetiségű ország, ki-
vándorlás. Helytelen 
talajművelés – a talaj 
pusztulása. Kőolaj, 
földgáz, feketekőszén, 
hő-, víz- és atomerő-
mű, csővezetékes 
szállítás 

Föderáció. Feketeföld 
övezet. 

 Gazdasági körzetek Oroszországban Az európai és az ázsiai 
rész adottságai – elté-
rő fejlesztési feltételek. 
Kedvező természeti 
adottságok – fejlett 
mezőgazdaság, élel-
miszeripar. Kedvezőt-
len adottságok – ritka 
közlekedési hálózat. 
belvízi hajózás. Kőolaj, 
földgáz, kálisó, gép-
ipar, ércek, sótelepek, 
szénhidrogének, kohá-
szat, nehézgép-
gyártás 

Távoli természeti erő-
források – nyers-
anyagszállítás. Kiter-
melő és feldolgozóipar, 
alapanyaggyártás. 
Sugaras közlekedési 
hálózat. Tajgaöv, 
fagymentes kikötő. 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 169 

8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Közép-
Európa 

Közép-Európa természeti képe Földtörténeti idők, idő-
szakok, felszíni kép-
ződmények. A jégtaka-
ró felszínformálása. 
Éghajlat – vízhálózat. 

Természetes növény-
takaró – talajfajták 
kapcsolata. Eljegese-
dés, lösz, moréna, 
tóhátság, rögvidék, 
tökéletes síkság, grá-
nit, palák, törésvonal, 
vízválasztó, hegység-
rendszer, gyűrthegy-
ség, nedves kontinen-
tális éghajlat 

Közép-Európa társadalomföldrajzi 
vonásai 

Trianoni békeszerző-
dés – határmódosulá-
sok. Iparvidékek szer-
kezeti átalakulása. 
Kikötővárosok – ne-
hézipari központok. 
Rendszerváltozás. 

Alpi-, dinári, északi 
típus. Indo-európai és 
finnugor nyelvcsalád, 
keresztények. Szocia-
lista ország, technoló-
giai park, városodás, 
agglomeráció  

Németország, ipara Épülő tengerpart. 
Termékeny talaj – 
korszerű agrotechnika 
– magas termésho-
zam. Állattenyésztés. 
Ásványkincsek előfor-
dulása, behozatala. 
Nagy szakértelem, 
ipari központok, mo-
dern technológiák, 
megújuló energiafor-
rások. 

Árkos süllyedék. Szer-
kezetváltás, átképzés. 
Farmgazdaság, fo-
gyasztópiac. Energia 
gazdaság, optikai ipar. 
Környezetkímélő tech-
nológia jelentős kivitel. 

Lengyelország Területi eltérések a 
gazdaságban. Jelentős 
ásványkincs vagyon, 
sokoldalú feldolgozó-
ipar, részben verseny-
képes termékek. Nagy 
kiterjedésű szántóföl-
dek. 

Hagyományos ipari 
térség, tőkebeáramlás, 
kisparaszti gazdaság, 
farmergazdaság köze-
pes minőségű talajok – 
tőke-hiány – korszerűt-
len gazdaságok. 

Csehország Törésvonal, hévforrás, 
gyógyfürdő. Dombor-
zatnak megfelelő ter-
mészetes növénytaka-
ró. Ipari központok az 
ásványkincsek elhe-
lyezkedésének megfe-
lelően. Erdőgazdálko-
dás – textil-, fa- és 
papíripar. Kevés ter-
mőföld, nagy népes-
ségszám – élelmiszer-
behozatal. 

Termelési hagyomá-
nyok – szakképzett 
munkaerő – tőke – 
gazdasági fejlődés. 
Hőerőművek – környe-
zeti következményeik. 
Gépesítés, műtrágya-
használat – magasabb 
hozamok. 

Az Alpok Domborzat – függőle-
ges övezetesség. A 
hóhatár, eljegesedés, 
lavina, gleccser. Ma-
gashegység – zuhata-
gos folyók – vízener-

Tiszta levegő – klimati-
kus üdülőhelyek – 
minőségi turizmus. 
Főn. Havasi pásztor-
kodás. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

gia. Gránit, dolomit, 
homokkő. 

Ausztria, Szlovénia Svájc Eltérő domborzati for-
mák – a mezőgazda-
ság lehetőségei. Ked-
vező természeti adott-
ságok – hasznosításuk 
– idegenforgalom. 
Havasi pásztorkodás, 
istállózó állattartás 

Semleges ország, 
nemzetközi munka-
megosztás, termelé-
kenység, belterjesség, 
automatizálás. Korsze-
rű gyártási technológi-
ák – jó munkaszerve-
zés. 

A Kárpát-medence Újidő, harmadidőszak, 
homokkő, mészkő, 
kristályos vonulat, an-
dezit. 

Az óidő, középidő föld-
történeti eseményei. 
Újidő, harmadidőszak 
– az Eurázsiai hegy-
ségrendszer kialakulá-
sa. Riolit, földcsuszam-
lás, suvadás. 

Szlovákia A gyűrthegységek 
kialakulása. A jég 
munkája. Hegyvidék – 
az éghajlat, a termé-
szetes növénytakaró, a 
talaj függőleges öveze-
tessége. Ehhez alkal-
mazkodó mezőgazdál-
kodás. Havasi legelők 
– szarvasmarha- és 
juhtenyésztés. Üledé-
kes és vulkáni kőzet, 
gleccservölgy. 

Mészkőhegység – 
karsztosodás, karszt-
formák. Vulkánosság – 
színes- és nemesfém-
érc telepek, ásvány- és 
hévizek. Dunai víziút, 
hídvárosok. Magyar 
nemzeti kisebbség. 

Románia Nemzeti kisebbségek. 
Kontinentalitás felerő-
södése. Magassági 
övezetesség. Folyam, 
tengerpart – közleke-
dés, áruszállítás, ide-
genforgalom, kikötővá-
rosok. Nyersanyag- és 
energiaigényes ipar. 
Fejletlen mezőgazda-
ság, alacsony termés-
átlag. Erdőség – fa- és 
papíripar. Színesfém-
érc, nemesfémérc, 
kősó. Deltatorkolat. 

A tájak kialakulása – 
kőzetanyaguk, forma-
kincsük, jellemző ás-
ványaik Szűk áttörési 
völgy – energiaterme-
lés. Deltatorkolat – hal, 
nád. Természeti adott-
ságok, történelmi, nép-
rajzi értékek, kapcsola-
tok – idegenforgalom. 
Vulkáni utóműködés. 
Nedves és száraz kon-
tinentális éghajlat. 
Krátertó 

Hazánk a 
Kárpát-
medencé-
ben 

Hazánk helyzete Medencehelyzet: ég-
hajlat, vízkészletek 
minősége, közlekedés, 
mérsékelt övezet 

Valódi mérsékelt öv 

Földtörténet Földtörténti korok. 
Kőzetek (gránit, mész-
kő, andezit). 
Variszkuszi-
hegységrendszer, Ve-
lencei-hegység, a Me-
csek. A szél munkája, 
a folyók mederváltozta-
tása. Emberi tevé-
kenység – tájformáló-
dás. Ásványkincsek, 

Az Alföld medencealj-
zata. Tengeri elönté-
sek. A Soproni-hg., 
kristályos palája. Fo-
lyami feltöltés – kavics-
takarók, hordalékkú-
pok. 
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Minimum követelmé-

nyek 
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dó követelmények 

energiahordozók (bau-
xit, kőszén, ércek, 
termálvíz) 

Éghajlat Földrajzi szélesség, 
tengerszint feletti ma-
gasság, óceánoktól 
való távolság – éghaj-
latok. Nedves konti-
nentális éghajlat. 
Aszály, napfénytartam, 
évi középhőmérséklet, 
évi közepes hőingás. 

Ciklon, anticiklon ösz-
szehasonlítása. Éghaj-
lati hatások – átmeneti 
jellegű éghajlat, me-
dencejelleg. Medárd-
nap, Vénasszonyok 
nyara, fagyosszentek. 
Időjárási front. 

Vízrajz A folyó munkavégző 
képessége: zátony, 
sziget, szoros keletke-
zése. Hóolvadás, csa-
padék – folyók áradá-
sa, árvizek. Berkek 
keletkezése. Mester-
séges tavak – ivóvíz, 
öntözővíz, ipari víz, 
haltenyésztés, turiszti-
ka. talajvíz, hévíz, bel-
víz, rétegvíz. Árkos tó, 
holtág. Folyószabályo-
zás, árvízvédelem. 

Szélsőséges vízjárás. 
Szélfújta tómedencék. 
Artézi víz, parti szűré-
sű víz, résvíz, karszt-
víz. Szikes tó, dolinató. 
Belvízelvezető csator-
na, árvízcsökkentő 
tározó 

Természeti erőforrások Szénrétegek elhelyez-
kedése. Bányák vízbe-
törései. Fogyó termé-
szeti adottságok, újra-
hasznosítás. Klimati-
kus gyógyhely. 

Fogyó és megújuló 
természeti erőforrás, 
külszíni fejtés. Gyógy-
idegenforgalom. Nem-
fémes ásvány, geo-
termikus energia. 

Környezetünk állapota, védelme Talajerózió, talajvéde-
lem. A talaj termőere-
jének megőrzése: trá-
gyázás, növényvéde-
lem, vetésforgó. merő-
leges szántás, vissza-
erdősítés. Veszélyes 
hulladék, újrahasznosí-
tás, szelektív hulladék-
gyűjtés 

Ökológiai egység. 
Meddőhányó, sánco-
lás, teraszképzés, 
talajvédő fasor, talaj-
savanyodás, nitrát-
szennyezettség, bakte-
riológiai szennyezett-
ség, radioaktív hulla-
dék, savas esők. 

Fejlődé-
sünk társa-
dalmi alap-
jai 

Népesség Nemzeti kisebbség, 
határmenti nemzetisé-
gek elhelyezkedése. 
Népsűrűség, termé-
szetes szaporulat (il-
letve fogyás) folyama-
ta, okai. Népesség-
mozgás: lakó- és mun-
kahely eltávolodása, 
belső vándorlás. 

Népességmozgás 
(bevándorlás, betelepí-
tés, menekült, ven-
dégmunkás). Állam-
polgárság, nemzeti 
azonosságtudat Fiata-
lodó társadalom – öre-
gedő népesség, szüle-
téskor várható élettar-
tam. A foglalkozási 
szerkezet átalakulása, 
munkanélküliség. Ko-
rok és nemek szerinti 
megoszlás. 

Településhálózat Települések egymás-
rautaltsága, összefüg-
gés-rendszere, telepü-
léshálózat. A falvak, a 

A települések fejlődé-
se. Az infrastruktúra 
színvonala. Megyei 
jogú város, község, 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tanyák kialakulása. 
Településtípusok. Inf-
rastruktúra. Megye, 
megyeszékhely. 

város, önkormányzati 
rendszer, Halmaz-, 
egyutcás, sakktábla 
alaprajzú falu, szór-
ványtelepülés 

Urbanizáció A városok lélekszáma, 
vonzáskörzetük nagy-
sága, szerepkörük. 
Természeti adottsá-
gok, társadalmi jellem-
zők. Várostípusok. 
Urbanizáció, kis-, kö-
zép-, nagyváros, fővá-
ros, közlekedési köz-
pont. 

A városodás és a vá-
rosiasodás folyamata. 
A népesség nagyvá-
rosokból való kiköltö-
zése (agglomeráció). A 
városok szerepkörének 
történeti változása, 
fejlődése. Városaink 
kialakulásának ideje, 
stílusjegyei. Híd-, bá-
nya-, vásár-, mező-, 
ipari-, üdülő-, iskolavá-
ros. 

Hazai tája-
kon 

Az Alföld A folyók és a szél fel-
színalakító munkája, 
hordalékkúpok, löszta-
karós tájak kialakulása. 
Az Alföld éghajlati jel-
lemzői, természetes 
növénytakaró, talaj. 

Tökéletes síkság. 

Termékeny löszvidék Éghajlati adottságok, 
növénytermesztés, 
feldolgozóipar (cukor-
gyártás, növényolaj-
gyár, húsipar). Föld-
csuszamlás, suvadás. 

Löszhát, löszmélyút. 
Iparszerű termelési 
rendszer. 

Hordalékkúpok, árterek Árvizek, árterek felszí-
ne, bucka. Éghajlati 
jellemzők, gyümölcs-, 
zöldségfélék termesz-
tése, az élelmiszeripar 
területi elhelyezkedé-
se. Kőolajvezetékek, 
kőolaj-finomítás, ener-
giatermelés. Infrastruk-
túra, szakképzett mun-
kaerő. 

Vegyipar, papírgyártás, 
textilipar, acélgyártás. 
Szélbarázda, szikese-
dés, tenyészidőszak 
hő-összege. 

A Kisalföld A Kisalföld felszínének 
kialakulása. szigetek, 
zátonyok keletkezése. 
Tavak pusztulása. 
(fertő, mocsár). Ked-
vező földrajzi helyzet – 
mezőgazdasági export. 

Letarolt síkság, tanú-
hegy. 

Alpokalja Kristályos kőzetek. 
Folyóvízi, tavi üledék-
képződés – mészkő, 
agyag, homok. Törés-
vonalak. Rét-, legelő-
gazdálkodás, szar-
vasmarha tenyésztés, 
tejipar. Erdők, import 
nyersanyag, faipar, 
bútoripar. textilipar 

Gneisz, csillámpala, 
agyag, agyagos völ-
gyek. Suvadás. Tele-
pülések elhelyezkedé-
se. 

Dunántúli dombság Folyók – völgyek kiala- Mészkőhegység, 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

kulása. Talajadottsá-
gok – mezőgazdaság. 
Szigethegység, lösz-
fennsík, gránit, mész-
kő. Csapadékosabb 
éghajlat – takarmány-
termesztés, tej-, hús, 
konzervipar. Munkaerő 
– textilipar, elektronikai 
ipar, porcelángyártás. 

karsztjelenség. Medi-
terrán hatások, hegy-
lejtők kedvező besu-
gárzási viszonyai – 
szőlő-, gyümölcster-
mesztés. Löszdolina, 
löszszakadék, löszpi-
ramis, vörös homokkő, 
dolomit, márga. 

Dunántúli-középhegység Keresztirányú törések, 
árkok. Erdőirtások – 
kopár dolomit- és 
mészkőfelszínek, ta-
núhegyek. Szénsavas 
forrás. Bauxit, barna-
kőszén, mangánérc. 
Alumínium kohászat, 
üveggyártás, papír-
gyártás. A környezet 
állapota. 

Mészkőhegység, fel-
szín alatti vízhálózat, 
karsztforrás, gejzír, 
forráskúp, kőfolyás, 
riviéra, sasbérc, ba-
zaltorgona, ingókő, 
bazalttufa, budai 
termális vonal. Világpi-
aci hatások – bánya-
bezárások. Műtrágya-
gyártás, építőanyag-
ipar, porcelángyártás. 

Északi középhegység Hegységek kőzet-
anyaga, vízhálózat. 
Karsztosodás folyama-
ta. Barnakőszén, réz-
érc, ásványok. Vulkáni 
málladék, löszös tala-
jok, napfényben gaz-
dag lejtők – borvidé-
kek. Cementgyártás, 
üveggyártás, textilipar, 
papírgyártás, bútor-
gyártás 

Harmadidőszaki ande-
zit vulkánosság, vulká-
ni utóműködés. Tagolt 
domborzat – mikroklí-
ma. Agyagpala, kőfo-
lyás, kőtenger, karsz-
tos képződmény, vi-
lágörökség, riolit, kao-
lin. Alapanyag-gyártás, 
munkanélküliség. Por-
celángyártás, törté-
nelmi borvidék 

A magyar 
gazdaság 

A magyar nemzetgazdaság jellemzői A piacgazdaság feltét-
elei és működésének 
törvényszerűségei. 
Gazdasági szerkezet, 
értéktermelés, gazda-
sági fejlettség. Terv-
gazdálkodás, munka-
nélküliség, adó. 

Állami, szövetkezeti és 
magántulajdon, keres-
let-kínálat, verseny, 
profit, bruttó hazai 
termék bruttó nemzeti 
termék (GNP), gazda-
sági ág (szektor). 

Energiagazdaság A gazdaság működése 
– energiaellátás. Hazai 
energiahordozó, ener-
giatermelés, energia-
import. Környezetter-
helés, megújuló ener-
giaforrások felhaszná-
lása. Erőművek és 
telepítő tényezőik. 

Villamos-energia – 
import, távvezeték. 
Fogyó és megújuló 
energiahordozók. A 
légkör felmelegedése, 
savas eső, környezet-
kímélő energiagazdál-
kodás. 

Gépipar, vegyipar A gépipar fejlettsége – 
a nemzetgazdaság 
színvonala. A gépipar 
és vegyipar telepítő 
tényezői. A szerkezet- 
és termékváltás folya-
mata, ipari telephelyek 
átrendeződése. Minő-
ségi termékek, export. 

Félkész- és készter-
mék, zöldmezős beru-
házás, nemzetközi 
cég. Magánosítás, 
külföldi tőkebefektetés, 
kutatás+fejlesztés. 
Fogyasztópiac, terme-
lési kapcsolat, húzó-
ágazat. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Mezőgazdaság A mezőgazdaság szín-
vonala, teljesítménye. 
Kedvező domborzati-, 
éghajlati- és talajadott-
ságok – kedvező me-
zőgazdasági hasznosí-
tás. Művelési ágak, 
kisgazdaságok társu-
lása, beruházás. Mű-
velés alól kivont terü-
let, talajerózió. 

A tulajdonviszonyok, 
birtokszerkezet átren-
deződése. Termelé-
kenység. Helytelen 
talajművelés, a nö-
vényzet kiirtása, túlzott 
vegyszer- és műtrá-
gyahasználat. Magas 
termelési költségek – 
csökkenő árbevétel, 
állami támogatás. Ag-
rotechnika, szövetke-
zet, versenyképesség, 
privatizáció. 

Élelmiszergazdaság  Biogazdálkodás, 
hungarikum. 

Közlekedés, szállítás Személy- és áruszállí-
tás, a kapcsolatterem-
tés lehetőségei. Fővá-
rosközpontú közleke-
dési hálózat. Energia-
felhasználás, környe-
zetszennyezés. A köz-
lekedés fejlesztése, 
korszerűsítése, útháló-
zat, tömegközlekedési 
ágazatok. Csővezeté-
kes szállítás, energia-
takarékos és környe-
zetkímélő szállítás 

A műszaki infrastruktú-
ra színvonala, szerke-
zete – gazdasági fej-
lettség, életminőség. 
Átmenő forgalom, 
kombinált szállítás. 

Turizmus Turizmus, utazási lehe-
tőségek, célok – hatá-
saik az emberi kapcso-
latokra. Hazai adottsá-
gaink, értékeink. A 
turizmus típusai. Ven-
dégforgalom, külföldi 
és belföldi turizmus. 

A turizmus GDP-hez 
való hozzájárulása, 
hatása egyéb ágaza-
tokra, szolgáltatások 
bővülése, munkahely-
teremtés. Turizmus 
környezeti hatásai. 
Kereskedelmi szállás-
hely. 

Külkereskedelem Importkényszer okai. A 
külkereskedelmünk 
országonkénti megosz-
lásának átrendeződé-
se. Az export- és im-
portcikkek. Kínálat, 
kereslet, áruválaszték, 
külkereskedelmi áru-
összetétel 

EU-tagság – áru- és 
tőkebeáramlás. Az 
export okai. Piacköz-
pontú gazdaság, kül-
kereskedelmi mérleg. 
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8. Biológia és egészségtan 

1) Általános nevelési célok 
a) Az általános iskolai biológiatanítás célja, hogy a természetismeretben elsajátítottakra építve, azt to-

vábbfejlesztve olyan természetszemléletet, képességrendszert és személyiségjegyeket alakítson ki 
a tanulókban, mely során képessé válnak a természeti és társadalmi környezetben való eligazodás-
ra, testi és lelki harmóniájuk megteremtésére. 

b) Ehhez az szükséges, hogy a tanulók lássák az anyagi világ egységét, sokszínűségét és változé-
konyságát. Értsék összefüggéseit, törvényeit. Természeti környezetüket dinamikusan változó ökoló-
giai rendszerként ismerjék meg. Szeressék ezt a környezetet, becsüljék és őrizzék meg értékeit. Tu-
datosuljon bennük testi és lelki egészségük megteremtésének fontossága. Legyenek érzékenyek 
környezetük, szervezetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egész-
ségtelen életvitel következményeit. Alakuljon ki bennük a környezetük és egészségük védelmének 
igénye. Sajátítsák el a kulturált egészség- és környezetvédő magatartás szokásrendszerét. 

c) Szerezzenek megfelelő szintű jártasságot az önálló ismeretszerzés közvetlen és közvetett tanulási 
módszereinek gyakorlásában. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) értsék a földi élővilág övezetes elrendeződésének okát, biotikus és abiotikus tényezőinek összefüg-
géseit, kölcsönhatásait, 

b) tudják az életközösségek földrajzi helyét, legjellemzőbb táplálkozási láncait alkotó élőlényeinek ne-
vét, környezettel szembeni igényét, küllemét és életmódját, 

c) értsék és bizonyítsák példákkal az életközösségek legjellemzőbb ok–okozati összefüggéseit, köl-
csönhatásait, 

d) lássák az élőlények helyét és szerepét az életközösségekben, 
e) legyenek képesek a hazai és távoli tájakon megismert élőlények rendszerezésére, 
f) ismerjék az életközösségek életfeltételeit, szerveződését, anyagforgalmát, szennyeződésük leggya-

koribb veszélyforrásait és azok következményeit, 
g) tudják, hogyan szerveződik testük, miként működnek szervrendszereik, 
h) vállalják kellő felelősségtudattal nemiségüket és a hozzá tartozó magatartást, 
i) ismerjék fel szervezetük kamaszkori változásait, veszélyeztetettségét és a betegségek megelőzésé-

nek fontosságát, 
j) tudják, mikor kell orvoshoz fordulni, és hogy a betegség gyógyítása milyen szakrendeléshez tartozik, 
k) vállalják fel ismereteik birtokában az elsősegélynyújtás gyakorlását, 
l) sajátítsák el és hasznosítsák a mindennapokban a környezetvédelem és az egészséges életvitel 

tudni- és tennivalóit, 
m) értékeljék a természet, az egészséges test és lélek harmóniájának szépségét, törekedjenek megte-

remtésére és megőrzésére, 
n) ismerjék a szenvedélybetegségek kialakulását előidéző anyagok káros hatását, és utasítsák el 

használatukat, 
o) sajátítsák el – életkoruknak megfelelő szinten – az önálló ismeretszerzés megismerési módszereit, 
p) legyenek képesek az új ismeretek megszerzése és feladatainak megoldása során társaikkal együtt-

működve dolgozni, 
q) tudják információforrásként használni a könyvtárakat, múzeumokat, növény- és állatkerteket, kiállítá-

sokat, nemzeti parkokat és a médiát, 
r) lássák és értsék, hogy a tudásuk éppúgy örök emberi érték, mint az egészségségük vagy a becsüle-

tük, s törekedjenek ezek gazdagítására, védelmére. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Forró ég-
hajlati öve-
zet élővilá-
ga 

Trópusi esőerdők 
Forró éghajlati övezet, egyenlítői ég-
hajlat. Óriás fák, három lombkorona-
szint Fajszegény cserje- és gyepszint 
Liánok Fán lakó növények 

Ismerje a trópusi eső-
erdő földrajzi helyét, 
környezeti tényezőit, 
főbb jellemzőit, az itt 
jellemző speciális élet-
módokat 

Tudja a trópusi esőerdő 
kialakulásának feltét-
eleit, elterjedését, rész-
letesen ismerje jellem-
zőit, tudjon fajokat fel-
sorolni 

Amazónia varázslatos állatvilága: Ko-
librik, Bőgőmajmok, Jaguár 

Ismerje fel képről a 
tanult állatokat és tudja 
a főbb jellemzőit 

Részletesen tudja jel-
lemezni a tanult fajokat, 
ismerje az élőlények 
életközösségbeni he-
lyét, és szerepét, tudjon 
táplálkozási láncokat 
összeállítani a megis-
mert fajokból 

A kivilágosodó erdők: Trópusi lombhul-
lató erdő, laza lombkoronaszint, dús 
gyep- és cserjeszint. Csimpánz, nílusi 
krokodil 

Ismerje a trópusi lomb-
hullató erdő életközös-
ségének földrajzi he-
lyét, élő- és élettelen 
környezeti tényezőit, 
tudja a tanult fajok főbb 
jellemzőit 

Részletesen ismertesse 
az életközösség nö-
vényzetét és állatait, 
tudjon táplálkozási lán-
cokat összeállítani a 
megismert fajokból 

Fűtenger a trópusokon: Szavanna ég-
hajlat és életközösség, fűfélék, majom-
kenyérfa, akáciák, strucc 

Ismerje fel képről a 
tanult növényeket és 
állatokat és tudja a főbb 
jellemzőiket, ismerje az 
élőlények 
életközösségbeni he-
lyét, és szerepét 

Tudja a szavanna ki-
alakulásának éghajlati 
feltételeit, elterjedését, 
részletesen ismerje 
jellemzőit, tudjon fajo-
kat felsorolni és jelle-
mezni őket  

Állatsereglet a szavannán: Csíkos gnú, 
zebrák, oroszlán 

Tudja jellemezni a ta-
nult fajokat főbb szem-
pontok alapján és is-
merje fel őket 

Értse és tudja példákkal 
bizonyítani a szavanna 
élőlényeinek környezet-
életmód- szervezet, 
valamint a szervek 
felépítése és működése 
közti ok-okozati össze-
függéseket 

Az erszényesek szigete Eukaliptuszok, 
kacsacsőrű emlős, vörös óriás kengu-
ru, koala 

 Tudja jellemezni Auszt-
rália életközösségeit, a 
tanult fajokat 

A szárazság hazájában Sivatag éghaj-
lat és életközösség jellemzői óriáskak-
tusz, egypúpú teve 

Ismerje fel és tudja 
jellemezni a sivatagban 
tanult élőlényeket 

Ismerje a sivatagot 
kialakító éghajlati té-
nyezőket, elterjedésü-
ket, fajokat 

Ültetvények növényei 
Kakaófa Banán, Bors, Kávécserje, 
Manióka Datolyapálma, 

 Tudja jellemezni a ta-
nult fajokat, ismerje 
felhasználhatóságukat 

A mérsékelt 
éghajlati 
övezet élő-
világa 

Kék egű mediterrán 
földrajzi helye, életfeltételei, szintjei, 
jellegzetes növényei: mandulafenyő, 
cédrusok, paratölgy és néhány fűszer-
növény (kakukkfű, rozmaring, levendu-
la). Állatai közül legjellegzetesebbek a 
kaméleonok. 

Tudja a mediterrán 
területek földrajzi he-
lyét, a tanult fajok fon-
tosabb jellemzőit 

Tudja ismertetni a me-
diterrán területek éghaj-
lati adottságai és jel-
lemzői közötti össze-
függéseket, részletesen 
jellemezze a tanult 
fajokat 

Lombhullató erdőségek elterjedési 
területe, szintjei. A bükkös jellemzői 

Ismerje fel és tudja a 
fontosabb jellemzőit a 

Tudja részletesen jel-
lemezni a bükkösöket 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tanult fajoknak és fajait 

 A bükkerdők állatai 
nagy pele 

Fontosabb jellemzői 
alapján ismerje fel a 
fajokat 

Ismerje fel és tudja 
jellemezni a sivatagban 
tanult élőlényeket 

A végeláthatatlan préri 
földrajzi helye, növényvilága Állatai: 
prérikutya, villásszarvú antilop, préri-
farkas. 

Ismerje fel képről a 
tanult növényeket és 
állatokat és tudja a főbb 
jellemzőiket, ismerje az 
élőlények 
életközösségbeni he-
lyét, és szerepét, 

Részletesen tudja jel-
lemezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lán-
cokat összeállítani a 
megismert fajokból 

Szántóföldi növények 
búza, kukorica, napraforgó, lucerna. 

Ismerje a fajok főbb 
jellemzőit. 

Tudja jellemezni a fajo-
kat és szerveiket 

Az északi fenyvesek 
Az élőlények alkalmazkodása a tajga 
környezeti tényezőihez. Jellegzetes 
élőlényei: fenyők, nyírfák, áfonyák 
Állatok a tajgán: mókus, siketfajd, hiúz. 

Ismerje a tajga erdők 
életközösségének föld-
rajzi helyét, élő- és 
élettelen környezeti 
tényezőit, tudja a tanult 
fajok főbb jellemzőit 

Részletesen ismertesse 
az életközösség nö-
vényzetét és tudja jel-
lemezni állatait, tudjon 
táplálkozási láncokat 
összeállítani a megis-
mert fajokból 

A hideg 
éghajlati 
övezet, a 
hegyvidék 
és a tenger 
élővilága 

Élet a tundrán 
előfordulása, környezeti adottságai, 
jellemző élőlényei: rénszarvaszuzmó, 
törpecserjék, rénszarvas. 

Ismerje fel és tudja a 
fontosabb jellemzőit a 
tanult fajoknak 

Tudja ismertetni a tund-
ra területek éghajlati 
adottságai és jellemzői 
közötti összefüggése-
ket, részletesen jelle-
mezze a tanult fajokat 

A jég világa  
Élet az északi és déli sarkok környé-
kén: jegesmedve, császárpingvin. 

Ismerje fel és tudja 
jellemezni a tundrán 
tanult élőlényeket 

Ismerje fel és tudja 
jellemezni a sivatagban 
tanult élőlényeket 

Fenn a csúcsokon függőleges öveze-
tessége a mérsékelt övben. Párnanö-
vények, mohák, zuzmók, havasi gyo-
pár. Állatai: szirti sas, zerge. 

Ismerje fel a tanult élő-
lényeket 

Tudja jellemezni növé-
nyeit, állatait, tudjon 
táplálkozási láncokat 
összeállítani a megis-
mert fajokból, 

A tenger világa 
A tenger, mint élőhely. Életfeltételek 
változása a tenger régióiban. 

Ismerje a tengerekben 
uralkodó életkörülmé-
nyeket 

Tudja az életfeltételek 
ok-okozati összefüggé-
seit értelmezni 

A nyílt vizeken 
Planktonok és planktonevők: füles 
medúza, hering, heringcápa 

Ismerje fel és tudja a 
fontosabb jellemzőit a 
tanult fajoknak 

Részletesen tudja jel-
lemezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lán-
cokat összeállítani a 
megismert fajokból 

Tengeri emlősök 
Kékbálna, kardszárnyú delfin 

Ismerje fel a tanult élő-
lényeket 

Részletesen tudja jel-
lemezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lán-
cokat összeállítani a 
megismert fajokból 

Parton és partközelben 
zöld- és barnamoszatok, mosdószi-
vacs, közönséges polip, kárókatona, 
heringsirály, borjúfóka 

Ismerje fel a tanult élő-
lényeket 

Részletesen tudja jel-
lemezni a tanult fajokat, 
tudjon táplálkozási lán-
cokat összeállítani a 
megismert fajokból 

Veszélyben az élővilág Tudja az élővilágot 
veszélyeztető tényezők 
eredetét 

Ismerje fel felelőssé-
günket a földi élet jövő-
jével kapcsolatban 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Az élőlé-
nyek kör-
nyezete és 
az életkö-
zösségek 

Az élőlény és környezete 
Életközösség 
Kölcsön-hatások az életközösségben 
Táplálkozási szintek 
Anyag-áramlás az életközösségekben 
Mi lesz veled emberiség? 

Sajátítson el alapszintű 
ökológiai szemléletet 
Ismerje az élőlények 
életközösségbeni he-
lyét, és szerepét 

Ismerje az életközös-
ségek bioszférában 
betöltött szerepét, ve-
szélyeztetettségét és 
védelmük fontosságát 
ismerje az életközös-
ségek bioszférában 
betöltött szerepét, ve-
szélyeztetettségét és 
védelmük fontosságát 

Az élőlé-
nyek rend-
szerezése 

Rendszer az élők világában  A rend-
szerezés szerepe és helye a biológia 
tudományában. A rendszerezés alap-
elvei. Mesterséges és természetes 
rendszerek. Rendszertani kategóriák. 
A rendszertannal foglalkozó kutatók 
híres hazai és külföldi képviselői. 

Tudja a rendszertani 
kategóriákat 

Ismerje a tud. rendsze-
rezés szempontjait, 
kategóriáit, a tudósok 
munkásságának ered-
ményeit 

A mikrobák világa 
Sejtmagnélküli és sejtmagvas egysej-
tűek: baktériumok, növényi és állati 
életmódot folytató egysejtűek általános 
jellemzői, egészségkárosító hatásuk és 
ökológiai jelentőségük. 

Legyen képes meg-
adott szempontok sze-
rint a megismert élőlé-
nyek rendszerezésére 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A gombák országa Ismerje fel az élőlénye-
ket, azok hasonlósága-
it, különbségeit 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A növények országa: Moszatoktól a 
harasztokig 

Legyen képes meg-
adott szempontok sze-
rint a megismert élőlé-
nyek rendszerezésére 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

Virágos, magvas növények Ismerje fel az élőlénye-
ket, azok hasonlósága-
it, különbségeit 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

Az állatok országa: szivacsoktól a gyű-
rűs férgekig. 

Legyen képes meg-
adott szempontok sze-
rint a megismert élőlé-
nyek rendszerezésére 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A puhatestűek világa Ismerje fel az élőlénye-
ket, azok hasonlósága-
it, különbségeit 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A legnépesebb állatcsoport Legyen képes meg-
adott szempontok sze-
rint a megismert élőlé-
nyek rendszerezésére 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A belső váz védelmében Ismerje fel az élőlénye-
ket, azok hasonlósága-
it, különbségeit 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

A levegő urai Legyen képes meg-
adott szempontok sze-
rint a megismert élőlé-
nyek rendszerezésére 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 

Az állatvilág csúcsán Ismerje fel az élőlénye-
ket, azok hasonlósága-
it, különbségeit 

Tudja önállóan rend-
szerezni a tanult fajokat 
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8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Az emberi 
test felépí-
tése 
 

Az egységes egész 
Testünket felépítő anyagok, a férfi és a 
női testalkat különbségei, szerveződési 
szintek: sejt, szövet, szerv, szervrend-
szer, szervezet 

Ismerje az emberi test 
szerveződését 

Részletesen ismerje a 
testet felépítő anyago-
kat és arányait 

Testünk „építőkövei” A sejtek mérete, 
alakja, a sejt alkotói, szerepük, a sejt 
életjelenségei. 

Ismerje a sejtek alkotóit 
és szerepüket 

Tudja önállóan ismer-
tetni a sejtek jellemzőit, 
életjelenségeit 

A hámszövetek közös jellemzői, fajtái. 
Speciális hámok. A hámok védelme. 

Ismerje fel szöveteket Tudja jellemezni a kü-
lönböző hámszöveteket 

A test mélyebb rétegeiben Kötő- és 
támasztószövetek közös jellemzői, 
típusai, testbeni helyük, felépítésük és 
működésük. 

Ismerje fel szöveteket Ismerje a kötő- és tá-
masztó-szövetek közös 
jellemzőit, fajtáit 

A mozgás szolgálatában, sima, a ha-
rántcsíkolt és a szívizom felépítésének 
és működésének különbségei. 

Ismerje fel szöveteket  Tudja a sima-, a váz-, 
és a szívizom felépíté-
sét, testbeni helyét 

Sejtek, szövetek mikroszkópi vizsgála-
ta 

 Ismerje a mikroszkóp 
részeit, tudja használni 

A bőr és a 
mozgás 
szervrend-
szer 

A szervezet és a környezet határán 
A bőr helyzete, mérete, rétegeinek és 
alkotóinak felépítése, működése 

Ismerje a bőr rétegeit, 
alkotóit 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember bő-
rének biológiáját 

A kamaszkori bőr és a tennivalók 
Kamaszkori bőrelváltozások. Bőrke-
ményedés, erőteljes szőrnövekedés, 
szeplő, fokozott izzadás, mitesszer, 
pattanás. Bőrelváltozások megelőzése, 
kezelése. Bőrtípusok jellemzői 

Sajátítsa el a bőrápo-
lás, a személy higiéné 
legfontosabb ismereteit 
és gyakorlatát. 

Ismerje fel a bőrelválto-
zásokat, megelőzésü-
ket, kezelésüket 

Mozgás szervrendszerünk 
A csontváz  
Csontkapcsolatok, a testtájak legfonto-
sabb csontjai 

Ismerje a, a mozgás 
szervrendszer felépíté-
sét és működését 

Önállóan tudja ismer-
tetni a csontvázról ta-
nult ismereteket, össze-
függéseket 

A csont és a vázizom 
A csont anyagai és tulajdonságai. A 
csöves és lapos csontok szerkezete. A 
vázizom felépítése, működése, moz-
gásszervek egészsége 

Ismerje a, a mozgás 
szervrendszer felépíté-
sét és működését 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember 
mozgás szervrendsze-
rét 

Amit a bőr és a mozgás szervek első-
segélyéről tudni kell  
A mozgás szervrendszer kamaszkori 
változásai, betegségeinek, elváltozása-
inak megelőzése. 

Sajátítsa el az elsőse-
gély-nyújtás legfonto-
sabb ismereteit és gya-
korlatát. 

Az elsősegélynyújtás 
célja, feladata ismeretei 
Mentők értesítése 

A szervezet 
anyagfor-
galma 

Táplálékok, tápanyagok Táplálék, táp-
anyag, építő, fűtő és járulékos táp-
anyagaink 
Helyes táplálkozás 
A szervezet energia- és tápanyagszük-
séglete, helyes tápanyagarányok és 
mennyiségek. 
Jót, jól, egészségesen 
Az étkezési szokásokat befolyásoló 
tényezők. Étrend-összeállítás és étel-
készítés az egészség tükrében. 

Tudja használni az 
élelmiszerek, ételek 
tápanyagainak energia-
táblázatát  

Ismerje a táplálékok 
összetevőit, a szerve-
zetben betöltött szere-
püket. 
Ismerje az egészséges 
táplálkozás szabályait 

A szájnyílástól a belekig 
A tápcsatorna szerveinek felépítése, 
működése 

Ismerje a legfontosabb 
szerveket, felépítésüket 
és a tápcsatorna folya-
matait. 

A szervek és működé-
sek önálló ismertetése 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

 A belek „alagútjain” 
A szervrendszer szerveinek felépítése 
és működése közti összefüggések. 
Emésztőmirigyek, emésztőnedvek, 
emésztési folyamatok. Felszívódás. 

Lássa az egyes szer-
vek, szervrendszerek 
felépítésében és műkö-
désében a rész–egész 
viszonyát, kapcsolat-
rendszerét 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember 
emésztő szervrendsze-
rét 

Az alkohol nyomában  
Az alkohol egészségkárosító hatása 

Értse az életfolyamatok 
visszafordíthatatlansá-
gát, az egyes szerve-
ződési szintek szerke-
zete és működése, 
valamint a környezet– 
életmód–szervezet 
egészségi állapota 
közötti oksági össze-
függéseket 

 

A légutak és a gázcsere 
A légúti szervek felépítése és működé-
se. A gázcsere lényege. 

Ismerje a légző szerv-
rendszer felépítését és 
működését 

Tudja ismertetni a lég 
úti szervek felépítését 
és működését, a gáz-
csere lényegét. 

A légzés és az egészség 
Ki- és belégzés folyamata. A légző-
szervekre ható környezeti ártalmak. 
Nikotin-stop! Légzőszervi betegségek 
megelőzése. 

Ismerje a légző mozgá-
sok fontosabb lépéseit, 
a szervrendszer egész-
ségére ható tényezőket 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember lég-
zőszervrendszerét, 
működését és egész-
ségének megőrzését 

A vér 
A vér, mint szövet. A vér színe, meny-
nyisége, alkotóinak szerepe az anyag-
szállításban és a szervezet védelmé-
ben. 

Ismerje a vér főbb jel-
lemzőit. 

Tudja önállóan ismer-
tetni a vér összetevőit, 
jellemzőit feladatát 

A vérkeringés 
A szív és az erek. A vérkeringés és a 
nyirokkeringés. A kis- és nagyvérkör 

Ismerje a szív elhelyez-
kedését, felépítését, 
részeit, működését, az 
erek típusait.  

Tudja önállóan jelle-
mezni a vérkeringésben 
résztvevő szerveket, 
ismertetni a folyamatát. 

A nyirokkeringés és a védekezés 
Nyirokszervek, nyirokerek. A szervezet 
külső és belső védekező rendszere. 

Ismerje a, a keringési 
szervrendszer felépíté-
sét és működését 

Ismerje a keringési és 
védekező rendszer 
felépítését, működését  

Vérzések és vérzéscsillapítások Ismerje a hajszáleres, 
verőeres, gyűjtőeres 
vérzés jellemzőit, első-
segély-nyújtási tenniva-
lók. 

A vérzés ellátásának 
általános szabályai. 
Vérzések jellemzői, 
elsősegély-nyújtási 
tennivalók. A vérátöm-
lesztés jelentősége. 
(Vércsoportok) 

Vigyázz a szívedre! 
Szív- és érrendszeri betegségek meg-
előzése. Kockázati tényezők. A szívin-
farktus, érelmeszesedés, trombózis 
jellemző tünetei és következményei. 

Ismerje a veszélyeztető 
tényezőket 

Ismerje a káros szen-
vedélyek szervezetre 
gyakorolt hatását, tud-
jon a csábításnak el-
lenállni. 

Nikotin-stop! 
A cigarettafüst károsító anyagai. A 
dohányzás okai és következményei. 

Ismerje a káros szen-
vedélyek szervezetre 
gyakorolt hatását, tud-
jon a csábításnak el-
lenállni. 

 

A kiválasztás 
A kiválasztásban résztvevő szervrend-
szerek. Vízháztartás egyensúlya. A 
vizeletkiválasztó szervrendszer felépí-
tése és működése. 

Ismerje a kiválasztó 
szervrendszer felépíté-
sét és működését 

Ismerje az építő és 
lebontó folyamatok 
elválaszthatatlanságát 
arányaik meghatározó 
szerepét a szervezet 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

állapotában 

 Az anyagcsere  Ismerje az építő és 
lebontó folyamatok 
elválaszthatatlanságát 
arányaik meghatározó 
szerepét a szervezet 
állapotában 

Az életfo-
lyamatok 
szabályo-
zása és az 
érzékelés 

Az idegsejtek felépítése és működése 
Az idegsejtek jellemzői, típusai, nyu-
galmi és ingerületi állapota. 

Ismerje az idegsejtek 
fontosabb jellemzőit 

Tudja önállóan jelle-
mezni az idegsejteket, 
ismertetni jellemző 
állapotait 

Az idegi szabályozás elemei 
Az ingerület átadása, vezetése. Az 
életfolyamatok idegi szabályozása. Az 
idegszövet, az idegek, dúcok, recepto-
rok, érzékszervek. Érzékelés 

Ismerje a főbb fogal-
makat és folyamatokat 

Ismerje az idegi folya-
matokat, szerveket. 

A szem és a látás 
A szem helyzete, alakja, védőkészülé-
kei. A szem, a látóideg és a látóköz-
pont szerepe a látás folyamatában. 

Ismerje a szem főbb 
részeit és a látás fo-
lyamatát. Legyen képes 
az érzékszervi csalódá-
sok felismerésére, ki-
küszöbölésére 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember látá-
sának működését és 
egészségének megőr-
zését 

A hallás és az egyensúlyérzékelés 
A külső, a középső és a belső fül ré-
szei, szerepük a hallás folyamatában. 

Ismerje a fül főbb ré-
szeit és a hallás és 
egyensúlyérzékelés 
folyamatát. 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember hal-
lásának működését és 
egészségének megőr-
zését 

A nyelv, az orr és a bőr mint érzék-
szervek 

Ismerje a nyelv, orr, bőr 
főbb részeit és az érzé-
kelés folyamatát. Le-
gyen képes az érzék-
szervi csalódások fel-
ismerésére, kiküszöbö-
lésére 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember ér-
zékelésének működé-
sét és egészségének 
megőrzését 

Az idegrendszer felépítése és műkö-
dése 
A központi és környéki idegrendszer 
szervei. 

Lássa az egyes szer-
vek, szervrendszerek 
felépítésében és műkö-
désében a rész–egész 
viszonyát 

Lássa az egyes szer-
vek, szervrendszerek 
felépítésében és műkö-
désében a kapcsolat-
rendszerét és hierar-
chiáját 

A vegetatív idegrendszer 
A szervek kettős beidegzése. A szim-
patikus és paraszimpatikus hatás kö-
vetkezményei. 

Ismerje a szimpatikus 
és paraszimpatikus 
hatás megnyilvánulása-
it 

Tudja ismertetni a ve-
getatív id. rendszer 
működését 

A velünk született reflexek  Ismerje feltétlen refle-
xek közös jellemzői. 

Tudja ismertetni a ref-
lexív részeit, a fájda-
lom- és a vegetatív 
reflexeket. 

A tanult reflexek 
A feltételes reflex kialakulása, ideg-
rendszeri alapja, jellemzői, 

Tudja a feltételes refle-
xek jellemzőit, jelentő-
ségüket. 

Tudja önállóan jelle-
mezni a feltételes refle-
xeket, kialakulásuk 
feltételeit, idegrendszeri 
alapját, jelentőségét 

Mondj nemet a drogokra! 
Az idegrendszer működését befolyáso-
ló élvezeti és kábítószerek káros hatá-
sa. Szenvedélybetegségek. 

Ismerje a káros szen-
vedélyek szervezetre 
gyakorolt hatását, tud-
jon nemet mondani. 

 

A hormonrendszer felépítése és műkö-
dése 

Ismerje a hormonrend-
szer szerveinek felépí-

Lássa az egyes szer-
vek, szervrendszerek 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tését és működését felépítésében és műkö-
désében a rész–egész 
viszonyát, kapcsolat-
rendszerét és hierar-
chiáját 

 A szabályozórendszerek összehangolt 
működése  
A hormonrendszer és az idegrendszer 
összehangolt, szabályozó működése. 

 Lássa az egyes szer-
vek, szervrendszerek 
felépítésében és műkö-
désében a rész–egész 
viszonyát, kapcsolat-
rendszerét és hierar-
chiáját 

A szaporo-
dás és az 
egyedfejlő-
dés 

A férfi 
Ivarszerveinek felépítése és működé-
se. Másodlagos nemi bélyegek 

Tudja, hogy a biológiai 
és a társadalmi érett-
ség nem azonos  

Részletesen tudja is-
mertetni a férfi szaporí-
tó szervrendszer mű-
ködését és egészségé-
nek megőrzését 

A nő 
Ivarszerveinek felépítése és működé-
se. Másodlagos nemi bélyegek 

Tudja, hogy a biológiai 
és a társadalmi érett-
ség nem azonos  

Részletesen tudja is-
mertetni a női szaporító 
szervrendszer működé-
sét és egészségének 
megőrzését 

Női és férfi szerepek, tulajdonságok Vállalja nemiségét és a 
hozzá tartozó felelős-
ségteljes magatartást 

 

A szexualitás Tudja, hogy a biológiai 
és a társadalmi érett-
ség nem azonos  

Vállalja nemiségét és a 
hozzá tartozó felelős-
ségteljes magatartást 

Nemi úton terjedő betegségek Az ivar-
szervek higiénéje és a nemi úton terje-
dő betegségek megelőzése. 

Tudja, mikor kell orvos-
hoz fordulni és a beteg-
ség milyen szakrende-
léshez tartozik 

Részletesen tudja is-
mertetni a veszélyezte-
tő tényezőket 

A fogamzás 
Fogamzás, terhesség kialakulása, 
szülés. 

Ismerje a főbb fogal-
makat és folyamatokat 

Tudja önállóan ismer-
tetni a fogamzás folya-
matát 

A megtermékenyítéstől a születésig Ismerje a főbb fogal-
makat és folyamatokat 

Részletesen tudja is-
mertetni az ember mé-
hen belüli fejlődését 

A születéstől a halálig Az egyedfejlő-
dés főbb szakaszai, jellemzői és 
egészségügyi problémái 

Ismerje a főbb fogal-
makat és folyamatokat 

Tudja önállóan ismer-
tetni az egyedfejlődés 
jellemzőit és egészség-
ügyi problémáit 

Milyennek látom magam? 
Hogyan látjuk egymást? 

Alakítsa, formálja tuda-
tosan személyiségét 

Törekedjen társai előí-
téletektől mentes meg-
ítélésére, megfelelő 
baráti kör kialakítására, 
fogadja el a másságot, 
nyújtson segítséget az 
arra rászorulóknak. 

A hatékony kommunikáció Tudjon kulturáltan szó-
rakozni 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Serdülő-kori problémák és megoldása-
ik 
Kamaszok, kapcsolatok és kockázatok 

Kezdje meg elméletben 
a felkészülést a felelős, 
örömteli párkapcsolat-
ra, családi életre, is-
merje a korán kezdett 
nemi élet veszélyeit a 
nemi betegségek és az 
AIDS megelőzésének 
lehetőségeit. 

Rendelkezzen a nemi 
szerepéhez tartozó 
viselkedési formák is-
meretével és gyakorla-
tával, fordítson figyel-
met szexuális kultúrá-
jának tudatos fejleszté-
sére. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 184 

9. Fizika 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Keltse fel a tanulók érdeklődését a természeti, és ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Készítse elő 
és alapozza meg a természettudományos tantárgyak tanítását. 

b) Vezesse be a tanulókat az anyagok legfeltűnőbb tulajdonságainak, az ezeket jellemző mennyisé-
geknek, a természeti környezet kvalitatív jellemzőinek és változásainak, kölcsönhatásainak ismeret-
körébe. 

c) A mechanikai, hőtani, elektromosságtani és fénytani ismeretekkel alapozza meg korszerű fizikai szem-
léletmódjukat, segítse hozzá őket a technikai eszközök gazdaságos és biztonságos működtetésének 
megértéséhez. 

d) Tanítsa meg a tanulókat arra, hogy tapasztalataikat és következtetéseiket rögzíteni tudják szóban, 
rajzban vagy írásban. Ismertesse meg őket az SI és SI-n belüli mértékegységek szabatos használa-
tával.  

e) Fejlessze megfigyelő-, emlékező-, elképzelő-, rendszerező-, gondolkodóképességüket. 
f) A logikus gondolkodás, az összehasonlítás és az ítéletalkotó képesség fejlesztése. 
g) Nevelje őket problémalátó és problémamegoldó emberekké. 
h) Életkoruknak megfelelő munkaformák alkalmazásával tegye képessé a tanulókat csoportos munká-

ra, önálló ismeretszerzésre, kísérletek irányított, balesetmentes elvégzésére. 
i) Segítse megalapozni a környezetbarát szemléletet, járuljon hozzá a környezetvédelmi tevékenység 

tudatosításához. 
j) Alapozza meg a tájékozódást a térben, az időben és a különféle anyagok között, valamint elemi 

szinten mutassa meg a természettudományok összetartozását, és azok csak közösen megoldható 
feladatait. 

k) Az absztrakciós képesség fejlesztése azzal, hogy megmutatjuk, hogyan lehet érzékszerveinkkel 
közvetlenül nem érzékelhető jelenségekre – a látható körülmények alapján – magyarázatot adni és 
szabályszerűséget megállapítani. 

l) Jártasság kialakítása elektromos kísérletek elvégzésében, mérésekben, fizikai témájú grafikonok 
elemzésében; függő és független változók, ok és okozati összefüggések keresésében. 

m) A történeti vonatkozások megismerésével a kísérletezés, a kutatás fontosságának hangsúlyozása 
(Galvani, Volta, Ampére munkássága). 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Összehasonlítás, megkülönböztetés, kézbe vett konkrét tárgyak esetében. 
b) Tapasztalatok felidézése, célirányos megfigyelés, kísérletezés közös elemzése. A megállapítások 

általánosítása. Modellalkotás, az absztrakció elemei. 
c) Köznapi ismeretekhez kapcsolni és rendszerezni a bemutató kísérletek tapasztalatait. 
d) A bemutatott kísérletek elemzése, a különbségek megállapítása és következtetések levonása a lá-

tottakból. Logikus gondolkozás. 
e) A már tanultak új szempontú bővítése, általánosítása. A mérések és számolások gyakorlati megva-

lósítása. 
f) A tapasztalatok és kísérletek összekapcsolása. Fogalomalkotás elemi szintű absztrakcióval. 
g) Gondolati kísérletekre építés. Valós kísérlettek eredményeinek megfogalmazása. A látottak általá-

nosítása. Gyakorlati alkalmazás. 
h) Irányított tanulói kísérletetek elvégzése, közös elemzése és a legfontosabb megállapítások megfo-

galmazása. 
i) Észrevenni, hogy az anyagnak két fajtája van: a részecskeszerkezetű és a mező. Analógia, fokoza-

tos absztrakció. 
j) A fogalomalkotásról már meglevő tudás alkalmazása új területen. Kísérleti eredmények elemzése, 

általánosítása és matematikai megfogalmazása, kapcsolatteremtés a matematikában tanultakkal. 
k) Változások (részecskeszerkezetre épített) kvalitatív jellemzése, a kisebb, nagyobb egyenlő viszo-

nyok felismerése. Absztrakció. 
l) A fizikában tanultak széles körű kiterjesztése gyakorlati példákon. Nyitás a kémia felé. 
m) Környezetvédelem. 
n) Régi ismeret alapján új jelenség értelmezése. Kapcsolat a földrajzzal (pl. a szél), biológiával (pl. a ta-

laj kialakulása, élet a jég alatt). 
o) Megfigyelés, értelmezés a részecskeszerkezettel és energiaváltozással. Kapcsolat a természeti és 

gyakorlati jelenségekkel. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Az anyag 
és néhány 
tulajdonsá-
ga 

 Az anyag és a test fogalma. Az anyag 
belső szerkezete. 

 A testek néhány mérhető tulajdonsága 
és jellemző mennyiségeik. 

 A testek állapotváltozásai. A környezet 
védelme. 

 A mechanikai-, termikus-, mágneses-, 
elektromos- és gravitációs kölcsönha-
tások. 

 

Néhány egyszerű vál-
tozási folyamat megfi-
gyelése, vizsgálata. 
Felismertetni és tuda-
tosítani, hogy változás 
csak a környezet hatá-
sára kölcsönhatás köz-
ben jöhet létre. 
Az eddig jártasság 
szinten végzett méré-
seket (hosszúság, hő-
mérséklet, idő) készség 
szintre emelni. 
Tudatosítani, hogy az 
anyagnak két fajtája 
van. 
Szemléletes képet 
kialakítani a részecs-
keszerkezetű anyagok-
ról különféle halmazál-
lapotukban. Modellek 
használata a megisme-
résben. 
Megmutatni a mérés 
jelentőségét és a tulaj-
donságok jellemzését 
mennyiségekkel. 

Ismerjék fel a változá-
sokat, a kölcsönhatá-
sokat és a kölcsönható 
partnereket néhány 
egyszerű esetben. 
Tudják, hogy mi a jel-
lemző a termikus-, a 
mechanikai-, a mágne-
ses-, az elektromos-, a 
gravitációs kölcsönha-
tásokra. 
Értsék meg, hogy a 
testeknek, anyagoknak 
van közös tulajdonsá-
guk, amelyekben kü-
lönbözhetnek egymás-
tól. Az ilyen tulajdonsá-
gokat mennyiségekkel 
is lehet jellemezni. 
Tudják a részecske-
modell alapján a külön-
böző halmazállapotokat 
jellemezni. 
 Legyenek ké-
pesek irányítással egy-
szerű megfigyeléseket, 
kísérleteket, méréseket 
elvégezni, következte-
téseket levonni, azokat 
megfogalmazni és fel-
jegyzéseket végezni. 

Testek 
mozgása 

 A mozgás viszonylagossága. Pálya, út, 
elmozdulás. 

 Egyenes vonalú egyenletes mozgás 
kísérleti vizsgálata. A sebesség fogalma. 

 A sebesség, az út és az idő kiszámítá-
sa. Az egyenletes mozgás grafikonjai. 

 Az egyenletesen változó mozgás 
kísérleti vizsgálata. Az átlag- és pilla-
natnyi sebesség fogalma. A gyorsulás. 
A szabadon eső test mozgásának 
kísérleti vizsgálata és jellemzése. A 
nehézségi gyorsulás fogalma. 

Tudatosítani, bővíteni, 
egzaktabbá tenni a 
transzlációs mozgás 
köznapi ismereteit, és 
kialakítani a sebesség 
mennyiségi fogalmát. 
Megmutatni a kapcsola-
tot és a különbséget a 
jelenség és annak 
mennyiségi jellemzése 
között. 
Megalapozni és alkal-
mazni a „viszonylagos” 
fogalmát. 

Kísérletre és megfigye-
lésre alapozva jelle-
mezzék az egyenletes 
és a változó haladó 
mozgást kvalitatív mó-
don; ismerjék és tudják 
alkalmazni az egyenle-
tes mozgás sebessé-
gének, valamint az 
átlagsebességnek a 
meghatározási módját 
mind algebrai, mind 
grafikus úton; 
Legyenek képesek 
felismeréseikről, méré-
seikről, tudásukról szó-
ban és írásban, vala-
mint grafikonok, táblá-
zatok készítésével 
beszámolni; 
Tudjanak különbséget 
tenni a vizsgált jelen-
ség szempontjából 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 186 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

meghatározó, illetve 
elhanyagolható hatá-
sok között (pl. a sza-
badesésnél), értsék az 
elhanyagolt hatások és 
megállapítások érvé-
nyességi határai között 
lévő kapcsolatokat; 
Tudjanak megoldani 
egyszerűbb feladatokat 
a sebességgel kapcso-
latban. 

Dinamika 
alapjai 

 A tehetetlenség fogalma. A tehetetlen-
ség törvénye és az inerciarendszer. 

 A tömeg fogalma és mérése. 
 A sűrűség fogalma és kiszámítása. 
 Az erőhatás fizikai értelmezése. Az erő 

fogalma és ábrázolása vektorokkal. 
 Az erő mérése. Rugóerő. 
 Az erő fajtái: gravitációs erő, a súly, a 

súrlódás és közegellenállás. 
 Az erő-ellenerő, Newton III. törvénye. 
 Az egy testet érő erőhatások együttes 

eredménye. Az egyensúly fogalma. 
 A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata 

és kiszámítása. 

A mozgásállapot-
változással járó köl-
csönhatások ismereté-
nek kísérleti vizsgálata. 
Mechanikai kölcsönha-
tások mélyítése és 
mennyiségi jellemzése; 
az ok-okozati kapcsola-
tok felismertetése és 
viszonylagosságuk 
tudatosítása (pl. a ha-
tás-ellenhatás elneve-
zésnél). 
A mozgás és a moz-
gásállapot különböző-
ségének tudatosítása. 

Egyszerű esetekben 
ismerjék fel a mechani-
kai kölcsönhatásokat 
és a bennük megnyil-
vánuló két hatást, va-
lamint azt a két part-
nert, amely ezeket a 
hatásokat kifejti; 
Tudják dinamikailag 
értelmezni a tömeg és 
az erő fogalmát, vala-
mint bevezetni azok 
mértékegységeit stati-
kai módon; 
Tudjanak e témakörben 
egyszerű feladatokat 
következtetéssel és 
sűrűségnél képlet al-
kalmazásával is meg-
oldani; 
Értsék, hogy az erő 
miért iránymennyiség, 
és tudják ábrázolni; 
Tudjanak különbséget 
tenni a gravitációs erő 
és a súly között; 
Ismerjék a különféle 
erőhatásokat, azok 
legegyszerűbb követ-
kezményeit, és értsék 
meg azokban a közös 
jelleget, hogy mind-
egyik mozgásállapot-
változást hoz létre; 
Ismerjék Galilei, New-
ton és Eötvös Loránd 
munkásságát. 

Energia, 
munka 

 Az energia fogalma. 
 A munka fogalma és kiszámítása. 
 Az emelési munka. 
 A mechanikai energia fajtái. 
 Az energia megmaradásának tudatosí-

tása kvalitatív szintű egyszerű példákon. 
 A teljesítmény fogalma és kiszámítása. 
 Energiatakarékosság és a környezet-

védelem. 
 A hatásfok és kiszámolása. 
 Az emelő típusú egyszerű gépek. 

A munka, mint energia-
változás fizikai fogal-
mának értelmezése, 
kialakítása és kiszámí-
tása a legegyszerűbb 
esetben. 
Egyszerű példákon 
keresztül megmutatni 
az energia megmara-
dását, (pl. az egyszerű 
gépeknél); 

Tudják a testek állapo-
tát és állapotváltozását 
az energiával, ill. ener-
giaváltozással jelle-
mezni; 
Ismerjék az energia, 
munka, teljesítmény, 
hatásfok, forgatónyo-
maték, erőkar fogalmát, 
jelét, kiszámítási mód-
ját; 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 187 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

 A lejtő típusú egyszerű gépek. 
 Egyszerű gépek a gyakorlatban. 

Ismerje az energiataka-
rékosság környezetvé-
dő szerepét, ezen ke-
resztül a környezetvé-
delem fontosságát és 
lehetőségeit 
Az erőhatás forgás- és 
mozgásállapot-
változtató képességé-
nek felismertetése és 
mennyiségi jellemzése. 
Az egyensúly fogalmá-
nak bővítése az egy-
szerű gépeknél. 

Tudják megfogalmazni 
az emelő típusú egy-
szerű gépek egyensú-
lyának feltételét, és 
legyenek képesek egy-
szerű feladatokban ezt 
alkalmazni; 
Tudják megfogalmazni, 
mennyiben könnyíti 
meg a munkánkat az 
egyszerű gépek hasz-
nálata; ismerjék fel a 
gyakorlatban használa-
tos egyszerű gépeket; 
Ismerjék Joule és Watt 
munkásságát. 

A nyomás  A nyomás fogalma és kiszámítása. 
 A hidrosztatikai nyomás kísérleti 

vizsgálata, a hidrosztatikai nyomást 
meghatározó paraméterek. 

 Pascal törvénye és gyakorlati vonatko-
zásai. 

 A gázok nyomása. A légnyomás. A 
gázok nyomása zárt térben. 

 A nyomáskülönbségeken alapuló 
eszközök. 

 A közlekedőedények. Hajszálcsövek. 
Környezetvédelem. 

 A felhajtóerő kísérleti vizsgálata. 
 Arkhimédész törvénye. Az úszás, 

lebegés, elmerülés feltételei. 

Az eddig megismert 
erőfogalom bővítése. 
Az ok és okozati kap-
csolatok vizsgálata a 
nyomás fogalmának 
kialakításában. 
A folyadékokkal és a 
gázokkal kapcsolatos 
jelenségek vizsgálata 
és azok magyarázata 
anyagszerkezeti isme-
retekkel. 
A testet érő erőhatá-
sokról tanultak mélyíté-
sével és annak tudato-
sításával, hogy a test 
helyzetét a folyadékban 
a testet érő erőhatások 
együttesen határozzák 
meg. A folyadék és a 
test sűrűségviszonyá-
nak elemzése. 
Ismerjék fel a fizikai 
törvények érvényességi 
hatását a közlekedő-
edények és a hajszál-
csövek összehasonlí-
tása alapján. 

Ismerjék a nyomás 
fogalmát, kiszámítási 
módját, mértékegysé-
gét és gyakorlati alkal-
mazásait; 
Tudják Pascal törvé-
nyét, és értsék ennek 
gyakorlati vonatkozása-
it; 
Tudják a felhajtóerő 
létrejöttének okait és a 
nagyságát befolyásoló 
tényezőket; 
Kísérletek alapján is-
merjék fel és fogalmaz-
zák meg Arkhimédész 
törvényét; 
Tudják, hogy mi a lég-
nyomás; ismerjék a 
légnyomás értékeit, 
hogy mitől függ a lég-
nyomás nagysága, 
illetve milyen eszközzel 
mérjük; 
Ismerjék a legfonto-
sabb nyomáskülönbsé-
geken alapuló eszköz 
működési elvét és gya-
korlati alkalmazását; 

Hőtan  A hőtágulás jelensége szilárd, csepp-
folyós és légnemű halmazállapotú 
testeknél. 

 A hőtágulás gyakorlati jelentősége. 
 A hőterjedés fajtái (hővezetés, 

hősugárzás, hőterjedés). 
 A belső energia fogalma és növelése 

súrlódási munkával és termikus köl-
csönhatás közben. 

 A fajhő, a hőmennyiség és az égéshő 
fogalma és meghatározása. 

 Halmazállapot-változások. Olvadás-
pont, fagyáspont, forráspont, olvadás-
hő, párolgáshő, forráshő.  

 A halmazállapot-változás közben 

A hőjelenségek kísérle-
ti vizsgálata, értelme-
zése. 
A belső energia fogal-
mának ismerete. 
Hőtani folyamatok kör-
nyezetkárosító hatása 
(égés). 
Az egyes természeti 
jelenségeknél lejátszó-
dó hőtani folyamatok 
elemzése (szél kelet-
kezése, halmazállapot-
változások). 

Az energiaváltozás két 
módja: termikus köl-
csönhatás, munkavég-
zés; 
A munka és a hő ki-
számításában legyenek 
jártasak, ismerjék az 
ehhez szükséges fizikai 
mennyiségeket; 
Tudják alkalmazni az 
energia megmaradás 
törvényét a hőtani fel-
adatoknál; 
Ismerjék a hőerőgépek 
működésének alapel-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

bekövetkező energiaváltozások kiszá-
mítása. 

 Hőerőgépek. 

vét. 

 

8. osztály: 
 

Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Elektromos alap-
jelenségek: 
áramerősség, 
feszültség. 

A testek részecskéinek szerkezete: 
elektron, proton, neutron, ion. 
Elektrosztatikai alapjelenségek. A 
testek elektromos állapota: vonzás, 
taszítás, elektrontöbblet, elektron-
hiány. Elektromos töltés. Vezetők, 
szigetelők. 
Az elektromos áram. Az áramerős-
ség. 
Az elektromos áramkör és részei. 
Egyszerű áramkörök összeállítása. 
Az áramerősség mérése. 
Az elektromos mező munkája. A 
feszültség és mérése. 

Az elektromos tulaj-
donságú részecskék 
létezése. 
Annak tudatosítása, 
hogy az elektromos 
mező anyag és ezért 
kölcsönhatásra képes; 
az elektromos vonzás 
és taszítás értelmezé-
se. 
Bővíteni a kölcsönha-
tás fogalmát annak 
felismertetésével, hogy 
az elektromos tulaj-
donságú részecskék 
rendezett mozgását az 
elektromos mező hoz-
za létre. 
Az anyagok tulajdon-
ságainak és a folyama-
tok jellemzőinek meny-
nyiségi meghatározá-
sa. 
Jártasság kialakítása 
elektromos kísérletek 
elvégzésében, méré-
sekben, fizikai témájú 
grafikonok elemzésé-
ben. 
Ismerjék az elektro-
mossággal kapcsola-
tos baleset-megelőzési 
szabályokat és azokat 
tudatosan alkalmaz-
zák; 
A történeti vonatkozá-
sok megismerésével a 
kísérletezés, a kutatás 
fontosságának hang-
súlyozása (Galvani, 
Volta, Ampére mun-
kássága). 

Tudják értelmezni a 
testek elektromos álla-
potát, tudják, hogy az 
elektromos állapotú 
testek körül – hatásai 
alapján felismerhető – 
elektromos mező van; 
Értsék, hogy az elekt-
romos töltés az elekt-
romos állapot mennyi-
ségi jellemzője; 
Ismerjék az elektromos 
töltés alapján az áram-
erősség fogalmát, ki-
számítási módját és 
mértékegységét; 
Tudjanak különbséget 
tenni az elektromos 
vezető és szigetelő 
anyagok között; 
Tudjanak kapcsolási 
rajzzal megadni egy-
szerű áramköröket. 
Ismerjék fel, hogy az 
elektromos mező mun-
kavégzésre képes; 
Tudják értelmezni a 
feszültséget. 
Rendelkezzenek meg-
felelő jártassággal a 
feszültségmérésben; 
Tudjanak egyszerű 
feladatokat megoldani 
az áramerősség és a 
feszültség témaköré-
ben; 
Ismerjék a villám kelet-
kezésének okait, ve-
szélyes voltát, a vil-
lámhárító lényegét és a 
balesetvédelmi szabá-
lyokat. 

Elektromos el-
lenállás, az elekt-
romos áram ha-
tásai. 

Az elektromos fogyasztók ellenállá-
sa. Ohm törvénye. 
Fogyasztók soros és párhuzamos 
kapcsolása. 
Elektromos vezetők ellenállását 
meghatározó tényezők. 
Ohm törvényével kapcsolatos egy-
szerű feladatok. 
Az elektromos áram hőhatása és a 

Ismerje, hogy a fémes 
vezető helyhez kötött 
„részecskéi” akadá-
lyozzák a szabad 
elektronokat egyirányú 
mozgásukban. 
Felismertetni, hogy 
egy szóval vagy kifeje-
zéssel (elektromos 

Értsék és jól alkalmaz-
zák az elektromos 
ellenállás kifejezést 
mindhárom változat-
ban; ismerjék az elekt-
romos ellenállás fo-
galmát, mennyiségi 
jellemzőjét, annak jelét, 
kiszámítási módját és 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

hőhatásokon alapuló elektromos 
eszközök. 
Az elektromos áram kémiai és élet-
tani hatása. Baleset-megelőzés. 
Az elektromos áram mágneses 
hatása. A mágneses hatáson ala-
puló esz-közök. 
Az elektromos folyamatok teljesít-
ménye. Az elektromos berendezé-
sek fogyasztása. 

ellenállás) több fogal-
mat is megnevezhe-
tünk. 
Ohm törvényének 
(I~U) kísérleteken 
alapuló vizsgálata. 
Az elektromos áram 
hatásainak felismeré-
se, kísérleti vizsgálata 
és elemzése. 
Az elektromos áram 
hatásain alapuló köz-
ismert gyakorlati al-
kalmazások fizikai 
értelmezése. 
A balesetvédelmi és 
megelőzési szabályok 
értelmi alapon történő 
elfogadtatása. 
A környezetvédelem 
és az energiatakaré-
kosság jelentőségének 
megértetése. 

mértékegységét; 
Legyenek jártasak az 
Ohm törvény alkalma-
zásában és a vele 
kapcsolatos egyszerű 
feladatok megoldásá-
ban, tudják értelmezni, 
hogy a fogyasztó mi-
lyen adataitól függ 
elektromos ellenállása; 
Tudjanak ábrázolni 
kapcsolási jelek alkal-
mazásával, létrehozni 
különféle áramköröket, 
sorosan és párhuza-
mosan kapcsolt fo-
gyasztók esetében 
nevezzék meg a fe-
szültségek, áramerős-
ségek és ellenállások 
kapcsolatait, ismerjék a 
helyettesítő ellenállás 
fogalmát; 
–ismerjék fel és nevez-
zék meg az iskolai 
eszközöknél és közvet-
len környezetükben az 
elektromos áram hatá-
sait, azok következmé-
nyét, hasznát és eset-
leges veszélyét; 
Tudjanak elektromos 
munkát és teljesít-
ményt számolni, ért-
sék, mit mutat a „vil-
lanyóra”, milyen meny-
nyiség mértékegysége 
a kWh, tudjanak egy-
szerű feladatokat meg-
oldani az elektromos 
teljesítmény témaköré-
ben; 

III. Elektromág-
neses indukció, 
váltakozó áram. 

Az elektromágneses indukció. 
Az indukált feszültség és áram. 
A váltakozó áram létrehozása, jel-
lemzői és hatásai. 
A transzformátor és gyakorlati al-
kalmazásai. 
Az elektromos hálózat. Elektromos 
energiaellátás. 
Az energiatakarékosság gyakorlati 
megvalósítása. Környezetvédelem. 

Az anyag fogalmának 
bővítése a mágneses 
és az elektromos mező 
kölcsönhatásának 
vizsgálatával. 
Az energia megmara-
dás értelmezésének 
bővítése az elektro-
mágneses indukció 
kapcsán. 
Az elmélet és a gya-
korlat kapcsolatának 
bemutatása Faraday, 
valamint Bláthy, Déri, 
Zipernovszky munkás-
sága alapján. 
Az elektromos áram-
források összehasonlí-

Ismerjék fel a különféle 
módon megvalósuló 
elektromágneses in-
dukciót, és nevezzék 
meg a folyamat részt-
vevőit; 
Tudják, hogy az indu-
kált elektromos mező 
elektromos áramot 
hozhat létre; 
Olyan technikai megol-
dások elve, amelyekkel 
váltakozó áramot lehet 
létrehozni; 
Tudják kvalitatív mó-
don jellemezni az indu-
kált feszültséget és a 
váltakozó áramot; 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tása környezetvédelmi 
és gazdaságossági 
szempontból. 
Ismerjék és tudatosan 
alkalmazzák a baleset-
megelőzési szabályo-
kat; 

Nevezzék meg a válta-
kozó áram hatásait, 
előnyeit, és tudják a 
különbségeket az 
egyen- és a váltakozó 
áram között; 
Az elektromágneses 
indukció leggyakrab-
ban használt alkalma-
zásai; 
Ismerjék a transzfor-
mátor felépítését, mű-
ködését és szerepét, 
tudjanak egyszerű 
feladatokat megoldani 
ebből a témakörből; 
Ismerjék az elektromos 
áram szerepét a kör-
nyezetvédelemben; 
Ismerjék a magyar 
fizikusok és mérnökök 
munkásságát. 

Fénytan Fényforrások. A fény és tulajdon-
ságai. A fény egyenes vonalú terje-
dése, a fény sebessége, árnyék 
jelenség. 
A fényvisszaverődés kísérleti vizs-
gálata, a fényvisszaverődés törvé-
nyei. 
Sík- és gömbtükrök képalkotása, 
gyakorlati alkalmazásai. 
A fénytörés kísérleti vizsgálata. 
Fénytörés törvényei. Fénytörés 
prizmán. 
Lencsék képalkotásának kísérleti 
vizsgálata. 
A lencsék gyakorlati alkalmazása. 
Optikai eszközök működése. A 
látás fizikája. 
A fehér fény színekre bontása. 
Testek színe. 

Annak tudatosítása, 
hogy a fény anyag, 
mely kölcsönhatásra 
képes. 
Legyen ismerete a 
fény terjedési törvé-
nyeiről, különböző 
közegekkel való köl-
csönhatásairól, terje-
dési irányának válto-
zásairól, optikai eszkö-
zök működéséről. 
A látás fizikájának 
értelmezése és a tes-
tek színeinek magya-
rázata. A szem védel-
me. 

Tudjanak magyarázatot 
adni a Nap- és Holdfo-
gyatkozás jelenségeire; 
Tudják értelmezni a 
fénytörés és fényvisz-
szaverődés jelenségeit, 
törvényeit és ezek 
megvalósulását külön-
féle optikai eszközök-
ben; 
Ismerjék a síktükör, a 
domború és homorú 
tükör, a gyújtópont, a 
gyújtótávolság, a valódi 
és látszólagos kép, a 
domború és homorú 
lencse, a prizma fo-
galmát. Legyenek jár-
tasak a képszerkesz-
tésben, a nevezetes 
sugármenetek alkal-
mazásában; 
Ismerjék a szemhibák 
korrekcióját, a dioptria 
fogalmát. 
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10. Kémia 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Elsődleges cél a kémia megszerettetése 
b) A tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a szemléleti és műveltségi tartalmat, amely a XXI. Századi 

kultúrált ember számára szükséges 
c) Jussanak el a környezetben megjelenő, és a mindennapi tevékenységben felhasznált kémiai anya-

gok sajátságainak, hatásainak, alkalmazásainak megértéséhez 
d) A kémia segítsen a mindennapok anyagainak a tudatos felhasználásában, és az azokkal kapcsola-

tos balesetvédelmi rendszabályok alkalmazásában 
e) Járuljon hozzá a tanulók természetképének formálásához, a környezettudatos magatartás kialakítá-

sához. Komplex természetbarát szemléletet kell, hogy adjon 
f) Tárja fel az egyéni képességeket az alábbi területeken: 

(1) gondolkodási műveletek (megfigyelő képesség, ok-okozati viszonyok felismerése stb.) 
(2) mozgáskoordinációt (kísérletek végrehajtása) 
(3) kommunikáció (szaknyelv használata) 
(4) önálló ismeretszerzés, együttműködés másokkal 
(5) hatékony tanulási módszerek kialakítása 
(6) esztétikai igények 

g) Járuljon hozzá a tanulók személyiségének kialakulásához 
h) Segítse a pályaválasztást 
i) Világhírű magyar tudósok munkásságának megismertetésével erősítse a nemzeti önbecsülést 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Járuljon hozzá a természettudományos műveltség megalapozásához,a tanulók legyenek tisztában 
az anyagi világ egységével, illetve sokrétűségével, a kémia tudománytörténet nagy felfedezéseivel. 

b) Fejlessze a természettudományos és komplex gondolkodást. Az anyag tulajdonságainak a szerke-
zeten alapuló magyarázatával, az anyagszerkezet és az anyagi átalakulások valamint az energiavál-
tozások közötti kapcsolatok feltárásával. A tanulók kapcsolják ismereteiket más társtudományokhoz. 

c) Mutassa be a kémia gyakorlati jelentőségét, a hétköznapokban betöltött szerepét, valósuljon meg a 
mindennapi életben nélkülözhetetlen ismeretek készségszintű alkalmazása. 

d) Támaszkodjon a lehető legnagyobb mértékben a közvetlen tapasztalatokra, az önálló kísérleti mun-
kára. A tanulók ismerjék és egyszerű műveletekre tudják használni a kémia eszközeit. 

e) Segítse elő a gondolkodásra nevelést és a problémamegoldó képesség fejlesztését. 
f) Alakítson ki megfelelő önállóságot a számítási feladatok megoldásában, az ábrák, táblázatok, grafi-

konok adatainak elemzésében, legyenek képesek következtetéseket megfogalmazni. 
g) Készítse fel a tanulókat a továbbtanulásra, illetve a gyakorlati éltben való részvételre. Fejlessze a 

hatékony tanuláshoz szükséges készségeket, képességeket. 
h) Járuljon hozzá az állandó önművelés iránti igény felkeltéséhez és fejlesztéséhez, a tanulók legyenek 

képesek önálló ismeretszerzésre, véleményalkotásra, az információk értékelésére. 
i) Alapozza meg a korszerű környezetbarát szemlélet elsajátítását, a szerzett tapasztalatokkal és azok 

elemzésével járuljon hozzá a környezetünkkel szembeni felelős magatartás kialakításához. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 

7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Bevezető 
ismeretek 

A kémia tárgya, a kísérletek. Kémia és 
környezetvédelem. Balesetvédelem. 

  

Anyagok tulajdonságai és változásai 
(fizikai és kémiai tulajdonságok és 
változások). Halmazállapotok, halmaz-
állapot változások. 

Halmazállapotok. Fizi-
kai és kémiai tulajdon-
ságok illetve változások 
megkülönböztetése 
konkrét példákon. 

 

Anyagok csoportosítása különböző 
szempontok szerint (eredet, szárma-
zás, életjelenségek és összetétel). 

Konkrét anyagok cso-
portosítása összetétel 
szerint. Alapvető fo-
galmak ismerete. 

Anyagok csoportosí-
tása különböző szem-
pontok szerint, fogal-
mak ismetere, helyes 
használata. 

Keverékek Keverék és elegy fogalma. 
Gáz halmazállapotú keverékek, a le-
vegő, a levegő szennyezése. 
Folyékony keverékek, a természetes 
vizek. Az oldatok, mint folyékony keve-
rékek. Az oldódás feltételei. Az oldatok 
töménysége, tömegszázalék számítá-
sa. 
Szilárd keverékek. Hulladékokkal kap-
csolatos környezetszennyezési prob-
lémák. 
Keverékek szétválasztása, a víz tisztí-
tása. 

Keverék és elegy fo-
galmának ismerete és 
használata. 
A levegő és a víz tulaj-
donságai, felhasználá-
sa, élettani hatása, 
szennyezései. 
A tömegszázalék jelen-
tése, adott töménységű 
oldatok elkészítésének 
módja. 
Szétválasztási művele-
tek gyakorlati felisme-
rése. 
Kísérleti alapszabályok 
ismerete, alkalmazása. 

Fogalmak pontos isme-
rete, használata. 
Példák gáz, folyékony 
és szilárd keverékekre. 
Tömegszázalékos 
számítások (összetett 
feladatok). 

Az atom 
felépítése 

A vegyjel jelentése, használata. 25-30 leggyakoribb 
elem vegyjelének isme-
rete 

Ritkábban használt 
elemek vegyjele. 

Az atom fogalma, atommodellek. Az 
atom és az elektronburok felépítése, fő 
részei. Az atom semlegessége. 
Nemesgázok jelentősége, tulajdonsá-
gaik, felhasználásuk. Stabil nemesgáz 
szerkezet. 

Az atom összetétele 
(elemi részecskék), fő 
részei, semlegessége. 

A külső elektronok 
jelentősége. 
Fontosabb nemesgá-
zok tulajdonságai, sta-
bil szerkezetből adódó 
következmények. 

Az atom és az elemek 
fogalmának kibővítése. 
Az atom részeivel kap-
csolatos fogalmak is-
merete, helyes haszná-
lata, jelentőségük. 
Az elektronszerkezet 
ábrázolása. 

A periódusos rendszer rövid története 
(Mengyelejev), felépítése. A rendszer-
ből leolvasható fontos adatok: rend-
szám, tömegszám, relatív atomtömeg, 
periódusszám és főcsoportszám. A 
vegyérték elektronok jelentősége. 

Rendszám, proton-
szám, elektronszám, 
tömegszám fogalma, 
leolvasása a periódu-
sos rendszerből konk-
rét esetekben. 

A periódus és főcso-
port jelentése. 

Összefüggések ismere-
te és alkalmazása az 
atomszerkezet és a 
periódusos rendszer 
között. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Az elemek A fémek: 
A fémek általános tulajdonságai, fé-
mes kötés, fémrács. Fontosabb fémek 
(vas, alumínium, réz, cink, ólom, hi-
gany, nemesfémek, alkálifémek, alkáli 
földfémek) tulajdonságai, előfordulása, 
felhasználása, élettani hatása. 
Fémötvözetek. A korrózió, korrózióvé-
delem. 
Fémek anyagmennyisége. 

Fontosabb fémek alap-
vető tulajdonságainak 
(fizikai tulajdonságok, 
felhasználás, élettani 
hatás) ismerete. 
Az anyagmennyiség 
mértékegysége, egy-
szerű számítások az 
anyagmennyiség köré-
ben. 

Összefüggés szerkezet 
és tulajdonság között. 
Gyakoribb ásványok, 
ötvözetek, korrózióvé-
delmi eljárások ismere-
te. 
Összetettebb számítá-
sos feladatok az 
anyagmennyiség köré-
ben. 

A nemfémek: 
A nemfémek általános tulajdonságai, 
kovalens kötés, molekula. A képlet 
fogalma és fajtái.  Atomrács és mole-
kularács, ezekből eredő tulajdonságok. 
Fontosabb nemfémek (hidrogén, klór, 
oxigén, ózon, nitrogén, kén, foszfor, 
szén) tulajdonságai, előfordulása, fel-
használása, élettani hatása. 
Nemfémek, elemmolekulák anyag-
mennyisébe. 

Fontosabb nemfémek 
alapvető tulajdonságai-
nak (fizikai tulajdonsá-
gok, felhasználás, élet-
tani hatás) ismerete. 
Elemmolekulák neve, 
képletének ismerete. 
Egyszerű számítások 
az anyagmennyiség 
körében. 
Tanult elemek csopor-
tosítása. 

Összefüggés szerkezet 
és tulajdonság között. 
Allotróp módosulatok a 
természetben. 
Összetettebb számítá-
sos feladatok az 
anyagmennyiség köré-
ben. 
 

Nemfém-
oxidok 

Vegyületek fogalmának kiegészítése, 
az oxidok. 
Az égés folyamata, mint kémiai reak-
ció: fajtái, feltételei, mint oxigénnel való 
egyesülés, energetikája. A víz bontá-
sa, mint kémiai reakció. 
Az atomok elektronvonzó képességé-
nek okai, változása a periódusos rend-
szerben. A kovalens kötés és a mole-
kulák polaritása. 
Fontosabb nemfém-oxidok (víz, a 
szén, a kén oxidjai, nitrogén-, foszfor-
oxid) képlete, keletkezése, fizikai tulaj-
donságai, előfordulása, felhasználása, 
élettani hatása. Környezetvédelmi 
vonatkozások. 
Vegyületek anyagmennyisége. 

Az égés feltételei. 
Fontosabb nemfém-
oxidok ismerete: név, 
képlet, alapvető tulaj-
donságok, élettani 
(környezeti) hatás, 
felhasználás. 
Az anyagmennyiség 
értelmezése, használa-
ta vegyületek esetén is. 
Egyszerű számítások. 
Az egyenletírás elemi 
lépései. Tanult kémiai 
reakciók csoportosítá-
sa, kiindulási és kelet-
kező anyagok megne-
vezése. 

Vegyületekkel és kémi-
ai reakciókkal kapcso-
latos fogalmak pontos 
ismerete, használata. 
Összefüggés szerkezet 
és tulajdonság között. 
Összetettebb számítási 
feladatok az anyag-
mennyiség témaköré-
ben. 
Reakcióegyenletek 
írása, rendezése, elemi 
sztöchimetrikus számí-
tások. 

 
8. osztály: 

 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Fém-oxidok Ionok keletkezése, töltése, jelölése. 
Ionkötés, ionrács. Ionvegyületek, kép-
lete. 
Fontosabb fém-oxidok (magnézium-, 
kalcium-, alumínium-, vas-oxidok) ke-
letkezése, fizikai tulajdonságai, előfor-
dulása, felhasználása. 
Fémek előállítása, oxidáció és reduk-
ció értelmezése. 
Ionvegyületek anyagmennyisége, tö-
megszázalékos összetétele. 
Kémiai egyenletek írása, tömegmeg-
maradás törvénye. 

Egyszerű ionok kelet-
kezése, neve, jelölése. 
Fontosabb fém-oxidok 
ismerete: név, képlet, 
alapvető tulajdonságok, 
felhasználás. 
Az anyagmennyiség és 
tömegszázalékos ösz-
szetétel értelmezése, 
egyszerű számítások. 

Az egyenletírás ele-
mi lépései. Tanult ké-
miai reakciók és oxidok 

Redoxi folyamatokkal 
kapcsolatos fogalmak 
ismerete, helyes hasz-
nálata. 
Fémek előállításának 
alaplépései. 
Összetettebb számítási 
feladatok az anyag-
mennyiség témaköré-
ben. 
Reakcióegyenletek 
írása, rendezése, elemi 
sztöchimetrikus számí-



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 194 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

csoportosítása. tások. 

Bázisok Bázisok keletkezése, kémhatásuk 
vizsgálata indikátorokkal. Összetett 
ion, hidroxid-ion, lúgos kémhatás. Lú-
gok és bázisok. Disszociációjuk víz-
ben, protolitikus folyamatok. 
Ipari szempontból fontos bázisok (nát-
rium-, kalcium-, alumínium-, ammóni-
um-hidroxid) fontosabb tulajdonságai, 
felhasználásuk, élettani hatásuk, bal-
esetvédelmi szabályok. 

Kísérletek és tulajdon-
ságok pontos megfi-
gyelése. 
A kémhatás, mint ké-
miai tulajdonság, a 
tanult indikátorok szín-
változásai. 
Fontos bázisok ismere-
te: név, képlet, alapve-
tő tulajdonságok, fel-
használás, élettani 
hatás. Ionok jelölése, 
neve. 
Egyszerű protolitikus 
reakciók menete. 

Bázisokkal, 
protolitikus folyamatok-
kal kapcsolatos fogal-
mak ismerete, helyes 
használata. 
Összefüggés oldható-
ság és kémhatás kö-
zött. 
Reakcióegyenletek 
írása, rendezése, elemi 
sztöchimetrikus számí-
tások. 

Savak Savas oldatok vizsgálata indikátorral, 
sav, savas kémhatás. Savak disszoci-
ációja, az oxónium-ion. 
A kémhatás számszerű kifejezése, a 
pH-skála. 
A víz amfotériája, semleges kémhatás. 
Savak kémiai tulajdonságai, kémiai 
reakciók, fémek redukáló sora. 
Fontos savak (sósav, kénessav, kén-
sav, salétromsav, szénsav) tulajdon-
ságai, keletkezése, felhasználása, 
élettani és környezeti hatása, kezelé-
sükkel kapcsolatos rendszabályok. 

Kísérletek és tulajdon-
ságok pontos megfi-
gyelése. 
A tanult indikátorok 
színváltozásai. 
Redukáló sor használa-
ta. 
Fontosabb savak isme-
rete: név, képlet, alap-
vető tulajdonságok, 
felhasználás, élettani 
(környezeti) hatás. 
Savak kezelésével 
kapcsolatos balesetvé-
delmi rendszabályok. 
Egyszerű protolitikus 
reakciók menete, reak-
cióegyenletek írása. 
Egyszerű (anyagmeny-
nyiségre, összetételre 
vonatkozó) számításos 
feladatok.  

Savakkal kapcsola-
tos fogalmak ismerete, 
helyes használata. 
Savak kémiai tulajdon-
ságainak általános 
megfogalmazása, sza-
bályok alapján reakció-
egyenletek felírása, 
mennyiségi rendezése. 
Elemi sztöchimetrikus 
számítások. 

Sók Sók fogalma, csoportosítása, képletük 
írása, elnevezésük. 
Sók keletkezése különböző kémiai 
reakciókban. 
Ismerkedés a kloridok, nitrátok, karbo-
nátok, szulfátok és foszfátok fontosabb 
képviselőivel, ezek tulajdonságai, elő-
fordulása, felhasználása, élettani és 
környezeti hatása. 

Ionvegyületek képlete. 
A konyhasó, pétisó, 
mészkő, szódabikarbó-
na, rézgálic és gipsz 
alapvető tulajdonságai, 
előfordulása, felhasz-
nálása, élettani (kör-
nyezeti) hatása. 

Tanult reakcióegyen-
letek felírása, mennyi-
ségi viszonyaik. 

Ionvegyületek képleté-
vel kapcsolatos szabá-
lyok alkalmazása. 
Sók keletkezését 
eredményező reakció-
egyenletek felírása a 
reakciótípusok általá-
nosítása alapján. 
Kloridok, nitrátok, kar-
bonátok, szulfátok és 
foszfátok néhány kép-
viselőjének ismerete. 

Háztartásunk szervetlen anyagai (víz-
keménység, tisztítószerek, sütőporok 
stb.). 
Megismert környezetszennyezések 
rendszerezése, környezetszennyező 
anyagok fogalma: szmog, savas eső, 
üvegházhatás, ózonlyuk, 
mocsarasodás, termikus szennyezés. 

Háztartásban előfordu-
ló vegyszerek (hypo, 
klórmész, sósav) isme-
rete, balesetmentes 
kezelése. 
Méregjel (piktogramok) 
ismerete  
A környezetszennye-
zés következményei-
nek felismerése, kör-

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 195 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

nyezettudatos magatar-
tás kialakítása. 

Hétközna-
pok szer-
ves anyagai 

Szerves vegyületek fogalma, összeté-
tele, környezetünk szerves anyagai. 
Háztartási és ipari energiahordozók, 
azok környezeti hatásai. 
A szénhidrogének fogalma, a földgáz 
és kőolaj, kőolaj finomítás. 
Fontosabb szerves vegyületek (metán, 
etilalkohol, ecet) tulajdonságai, kelet-
kezése, felhasználása, élettani hatása. 
Ismerkedés a szerves vegyületek 
egyéb csoportjaival: zsírok, olajok, 
egyszerű és összetett szénhidrátok, 
fehérjék. 

Energiaforrásaink kör-
nyezeti hatása, földgáz 
és kőolaj felhasználá-
sa. 
Metán, etanol és ecet-
sav tulajdonságai, min-
dennapi alkalmazása, 
élettani hatása. 
Zsírok, olajok, szénhid-
rátok, fehérjék alapvető 
tulajdonságai, felhasz-
nálása, élettani szere-
pe. Mérgezések oka, 
az emésztés, a láz 
veszélyei, szerepe. 

Szerves kémiával kap-
csolatos alapvető fo-
galmak (telített, telítet-
len, funkciós csoport, 
stb.) ismerete, szerves 
vegyületek csoportosí-
tása. 
Kőolaj és földgáz fel-
dolgozásának alapel-
vei. 
Példák ismerete külön-
böző oxigén tartalmú 
szerves vegyületekre. 

Háztartásunk szerves anyagai (tisztí-
tószerek, mosószerek, folttisztítás, 
élelmiszerek, tartósítószerek, növény-
védő szerek, festékek és műanyagok), 
ezek környezetszennyező hatása. 

Háztartásban előfordu-
ló szerves eredetű 
vegyszerek ismerete, 
balesetmentes kezelé-
se, élettani hatása. 

Környezetszennye-
zések (kőolaj, festékek, 
műanyagok, növény-
védő szerek). 
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11. Informatika 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átalakítja, cél, hogy a tanulók az új körülményekhez 
alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulókban, az információszerzés, -feldolgozás, és –
felhasználás etikai szabályait is. 

b) A tantárgy célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését az informatika iránt, 
megismertetni eszközeit, módszereit és fogalmait, melyek lehetővé teszik a tanulók helyes informati-
kai szemléletének kialakítását, tudásuknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztését, alkalma-
zását más tantárgyakban, későbbi tanulmányaikban, a mindennapi életben és a munkában. Cél 
olyan attitűd kialakítása, hogy az egyén érezze, képes bekapcsolódni az egész világra kiterjedő in-
formációs társadalomba. 

c) Fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk informatikai ismereteik folyamatos megújításának igényét. Az 
új eszközök közül sokoldalúságával kiemelkedik a számítógép, amely újszerű probléma megoldási 
lehetőségeket biztosít. Hálózatba kapcsolva pedig újfajta kommunikációs lehetőségeket nyújt, pél-
dául: web, csevegés, e-mail. 

d) A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek 
megelőzésére és az ergonómiai szempontokra. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati 
utasításokat pontosan követve dolgozzon. Sajátítsa el a számítógép-kezelés alapjait, mozogjon ott-
honosan a számítástechnikai környezetben: felhasználói szinten tudja kezelni a számítógépet és pe-
rifériáit. Szerezzen tapasztalatokat az informatikai eszközök és információhordozók használatában. 

e) Legyen képes a különböző formákban megjelenő információt felismerni; tudjon információt különféle 
formákban megjeleníteni; szerezzen jártasságot az információk különféle formáinak (szöveges, han-
gos, vizuális) együttes kezelésében. A megszerzett információit legyen képes kiértékelni és felhasz-
nálni. Ismeretei önálló kiegészítéséhez szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az Internet 
használatában. 

f) Értse a közvetlen és a közvetett (technikai) kommunikáció lényegét. 
g) Legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolat tartására, tudja alkalmazni az operációs 

rendszer és a segédprogramok legfontosabb szolgáltatásait. Tartsa be a program- és adatvédelem 
szabályait.  

h) Tudja önállóan használni a hálózatot és annak alapszolgáltatásait. Tudjon kapcsolatot teremteni 
másokkal a hálózat révén, tudjon adatokat megkeresni, elérni a hálózati szolgáltatások alkalmazá-
sával, tudjon oktatóprogramokat használni. 

i) Ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes megvalósítani, le-
gyen igénye a mondanivaló lényegét tükröző esztétikus külalak kialakítására, különböző formában 
való megjelenítésére.  

j) Legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszerek, eszközök 
és alkalmazások közül a megfelelőt.  

k) Ismerje fel és legyen képes különféle formákban megfogalmazni a környezetében előforduló tevé-
kenységek algoritmizálható részleteit. Használja helyesen a logika bizonyos elemeit (és, vagy, nem, 
ha … akkor …). 

l) Tudjon keresni nyilvántartásokban kézzel, adatbázisokban egyszerű keresővel. Legyen képes értel-
mezni a programok által szolgáltatott válaszokat. Segítséggel ismerje fel az adatok közötti összefüg-
géseket.  

m) Ismerje meg az informatika társadalmi szerepét, a programok használatának jogi és etikai alapjait. 
Ismerje meg és értékelje a magyar tudósok szerepét, tevékenységét a világ informatikai kultúrájának 
fejlődésében. 

n) Legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, személyiség-
romboló hatásának (pl. a számítógép-függőség, videojáték-függőség problémái). 

o) Fel kell készítenie a tanulókat az információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására, az in-
formációk elérésére, kritikus szelekciójára. 

p) Igazodjon el a könyvtár tereiben, állományrészeiben, tudja igénybe venni szolgáltatásait. Használja 
rendszeresen az iskolai könyvtárat. Ismerje és alkalmazza a könyvtárhasználat szabályait és köves-
se a könyvtárban való viselkedés normáit.  

q) A dokumentumtípusok formai és tartalmi sajátosságainak ismeretében legyen képes önálló haszná-
latukra. Lássa, hogy a technika fejlődésével az információk újabb és újabb ismerethordozókon jelen-
nek meg, és szerezzen tapasztalatokat ezek használatában. 

r) Ismerje a kézikönyvtár tájékozódásban betöltött szerepét. Iskolai feladatai megoldásához és min-
dennapi tájékozódásához tudja önállóan kiválasztani és használni a megfelelő segédkönyveket. 
Tudjon különböző szempontok szerint dokumentumokat keresni a könyvtár katalógusaiban, adatbá-
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zisaiban. Tudjon feladataihoz forrásokat választani, megadott szempontok alapján belőlük informá-
ciókat szerezni és elvégzett munkájáról beszámolni. Tudjon a dokumentumokból szabályosan idézni 
és a forrásokra hivatkozni. 

s) Tapasztalatai alapján lássa a könyvtár szerepét az ismeretszerzésben, a szabadidő tartalmas eltöl-
tésében. Az iskolai könyvtár rendszeres igénybevételén túl ismerje meg és használja a lakóhelyi 
közkönyvtárat is. 

t) Szerezzen tapasztalatokat arról, hogy az új technológiákon alapuló informatikai eszközök kibővítik a 
hagyományos könyvtári tájékozódás kereteit. Az informatika rohamos fejlődése a társadalmat átala-
kítja, cél, hogy a tanulók az új körülményekhez alkalmazkodni tudjanak. Tudatosítani kell a tanulók-
ban, az információszerzés, feldolgozás, és felhasználás etikai szabályait is. 

u) Fontos, hogy a tanulókban kialakítsuk informatikai ismereteik folyamatos megújításának igényét. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) A tanmenet alkalmazása folyamán ügyeljünk arra, hogy az újonnan belépő feladattípusok és tevé-
kenységformák mindig gyakorlati formában jelenjenek meg, azaz a tanulók a működő gépeken is-
merjék meg a billentyűzet és az egér alapszintű kezelését; a személyi számítógép legfontosabb peri-
fériáit; a jelek értelmezését a számítógépen. 

b) Hasonló módon az alkalmazások használata közben kerüljenek elő a számítógépes ismeretek, az 
operációs rendszer használata: a program indítása, a felhasználói felület kezelése, az általánosan 
alkalmazott jelek értelmezése, a menüpont kiválasztása, a parancs kiadása, kiválasztás visszavoná-
sa tevékenységek. Ezzel a megoldással nem csak élvezetessé tesszük ezen ismeretek oktatását, 
hanem időt is nyerünk, és hatékonyabban rögzülnek a tevékenységek. A munka során persze felme-
rülhetnek egyéb tevékenységek is, ezeket bátran végezzük, végeztessük el, de számon már ne kér-
jük. 

c) A hálózati munka néhány speciális ismeretet igényel. Ennek megfelelően célunk legyen a jelszóval 
védett azonosító használata, az iskolai hálózatba való be- és kilépés megtanítása, a hálózati kör-
nyezetben való munka alapszabályainak megismertetése. 

d) Az algoritmusok és adatok témakört a tanulók mozgásigényére és adottságaira alapozva a tervezi 
meg a tanterv. A LOGO nyelv pedagógia értékei nem vitathatók. Ha ebben az életkorban ezt ötvöz-
zük a teknőc eljátszásával, akkor különösen hatékony eszköz lehet. A cél elsőként a hétköznapi al-
goritmusok, térbeli tájékozódási képességet fejlesztő, egyszerű LOGO algoritmusok bemutatása, ér-
telmezési, végrehajtási képességének fejlesztése. Ennél továbbmutat az adattípusok előkészítésére 
a matematikai ismeretek fejlődésével az egész számok, szöveges és rajzos adatok megkülönbözte-
tése. 

e) Hasonló előkészítő munka a személyi adatok gyűjtése; néhány adat lejegyzése, sorba rendezése, 
szám és szöveges adatok megkülönböztetése, a megfelelő információ kikeresése egy adathalmaz-
ból. E témakör már a könyvtári informatikához csatlakozik jobban, az iskolai könyvtár bemutatása, 
annak katalógusrendszere, mint adattár is lehet példa. 

f) Az utolsó nagy témakör a szöveg- és ábraszerkesztés. Ebben az életkorban nincs értelme szétvá-
lasztani, hisz a használt és oktatási célra készített alkalmazások ezeket egyben kezelik. A cél az, 
hogy itt a rajzoló- és a szövegszerkesztő program – azaz egy alkalmazás – alapszintű kezelésének 
megtanítása, egyszerű rajzok és szöveges dokumentumok készítése számítógéppel. Feladatként 
valamilyen hazavihető, hosszabb távon is megőrizendő és megmutatható terméket állítsunk elő, 
például illusztrációt, tematikus rajzot, meghívót készítsünk, amelyet a szülők, tanulótársak is látnak. 
Emiatt fontos tevékenység a dokumentumok nyomtatása, mentése segítséggel. 

g) Hálózat használata esetén e témakörbe sorolható be a webszolgáltatás használata, amelyen belül a 
böngésző indítása, adott webhely címre való ugrás, mozgás a weboldalon, ugrópont felismerése, kivá-
lasztása, használata mind önállóan elvégzendő tevékenységgé váljon. 

 
3) Fejlesztendő kompetenciák 

a) Digitális kompetenciák: 

(1) Folyamatábrák, algoritmusok 

(2) Interaktív programok használata 

(3) Alapfokú hardverismeret 

(4) Infokommunikácós eszközök használata 

(5) A feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő hardver és szoftver kiválaszása 

(6) Grafikus operációs rendszer felhasználói szintű ismerete 

(7) Állományműveletek felhasználói szintű ismerete 

(8) Adatok, dokumentumok archíválása 

(9) IKT-eszközök használata információszerzéshez 
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(10) Hálózati alapismeretek 

(11) Célzott keresés adatbázisokban 

(12) Irodai programcsomag alapfokú ismerete 

(13) Az IKT-eszközök felhasználása (dokumentumszerkesztés, számítások, diagramok) 

(14) Adatcsere IKT-eszközök között 

(15) Analóg adathordozók digitalizálása 

(16) Informatikai biztonság, adatbiztonság 

(17) e-kereskedelem ismerete 

b) Egyéb, informatikában fejleszthető kompetenciák: 

(1) Biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek (balesetvédelem, ergonómia) 

(2) Lényegkiemelés 

(3) Finommotoros mozgás fejlesztése 

(4) Értő olvasás, lényegkiemelés 

(5) A helyesírás fejlesztése 

(6) Mások számára is könnyen értelmezhető „végtermék” előállítása 

(7) Esztétikus megjelenésű dokumentumok készítése 

 
4) Egyes évfolyamok tanterve 
 
Az Informatika tantárgy oktatását a választható órakeret terhére 5. évfolyamtól heti 1 órában kezdjük. 

 
5. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Informatikai 
alapok 
7 óra 

A gépterem házirendjének megismerése, 
betartása 
Az információ. Információátvitel (tele-
fon). 
A jelek világa. Titkosírások. 
Adott informatikai környezet tudatos 
használata. Az informatikai eszközök 
egészségre gyakorolt hatásával való is-
merkedés. A számítógéppel való interak-
tív kapcsolattartás megteremtése 
A számítógép és perifériái (billentyűzet, 
egér, monitor, lemezmeghajtó). Prog-
ramok indítása. 

Gyakorlati ismeretek. 
Legyen képes ke-
zelni a billentyűzetet, 
egeret. A számítógép 
balesetmentes, he-
lyes használata 

Egyszerű titkosírások 
alkalmazása. 
Az eszközök szere-
pének megértése. 
 

Operációs 
rendszer 
használata 
7 óra 

Háttértár váltása, könyvtár kiválasztá-
sa, eligazodás, mozgás a háttértáron. 
Állomány keresése, másolása megnyi-
tása 
Hálózati belépés és kilépés módja. 
Programok futtatása 
Számítástechnikai mértékegységek. 

Legyen képes 
könyvtárak váltásá-
ra, létrehozására, 
törlésére. Állomá-
nyok kezelése. 
 

Háttértárak és könyv-
tárak váltása, könyv-
tárba való belépés, 
mozgás a könyvtár-
struktúrában önálló-
an. Ismert helyen 
lévő állomány meg-
keresése, másolása 
más könyvtárba és 
másik adathordozó-
ra. 

Hálózati is-
meretek 
4 óra 

Hálózati azonosító és jelszó szerepe. 
Belépés és kilépés módja. 
A hálózat használatának alapszabályai, 
a „Netikett” 
Az Internet. A Web. 

 A hálózati munka 
részeként a web 
használata. 

Algoritmusok 
és adatok 
5 óra 

Algoritmusok szöveges, rajzos megfo-
galmazása, értelmezése. 
Algoritmusok végrehajtása számítógé-

Legyen képes do-
kumentumot mente-
ni, megnyitni. 

Hétköznapi algorit-
musok, egyszerű 
LOGO algoritmusok 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

pen. Imagine Logo ismertetése. Szek-
venciális vezérlés, 
számlálós ciklusos 
programok értelme-
zése, az elkészített 
programok futtatása. 

Szöveg, kép 
és zene 
11 óra 

A rajzoló program alapszintű szolgálta-
tásai. A rajzeszközök és a színek. Raj-
zok, ábrák készítése. Műveletek rajz-
részletekkel.  
Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 
A vágólap használata. 
Szövegszerkesztő alapszintű használa-
ta. A szöveg megfelelő begépelése, 
javítása, módosítása. Karakterek for-
mázása: a betűtípus, a betűméret beál-
lítása, dőlt, aláhúzott, félkövér betűstí-
lus. Egyszerű mindennapi dokumen-
tumok. 
Mentés és nyomtatás. 
Web-oldal szövegének és kiválasztott 
részeinek elmentése háttértárra, szö-
vegbe illesztése. Szerzői jog fogalma, 
hivatkozás és idézés szabályai. 
A multimédia alapelemei: szöveg, hang 
és kép. Hanganyagok lejátszása. Hang-
felvétel elkészítése és visszajátszása. 

Legyen képes egy-
szerű rajzokat készí-
teni. 
Legyen képes do-
kumentumot mente-
ni, megnyitni. 

A szöveg formázása: 
betűtípus, betűméret, 
félkövér, dőlt és alá-
húzott betűstílus 
beállítása szöveg-
szerkesztővel (meg-
hívó, plakát, levél 
készítése). 
Rajzok, ábrák készí-
tése alapalkalmazá-
sokkal. 
A félkész munka, 
illetve a különböző 
részállományok men-
tése és nyomtatása 
eleinte segítséggel, 
később önállóan. 
Hanganyagok és 
képsorok lejátszása. 

Könyvtár-
használat 
2 óra 

Raktári rend: szépirodalom - betűrend, 
ismeretközlő irodalom - szakrend. Be-
tűrendes leíró katalógus szerkezete, 
használata. 
Dokumentumtípusok: nyomtatott 
(könyv, sajtótermékek) és nem nyomta-
tott ismerethordozók. 
Egyéb kiadványok: évkönyv, segéd-
könyv, szótár, lexikon, enciklopédia. 
Megadott művek keresése a könyvtár 
szabadpolcos állományában a feliratok és 
a raktári jelzet segítségével. 
Keresőkérdések megfogalmazása tanári 
segítséggel 

Megadott művek 
keresése és temati-
kus gyűjtőmunka a 
könyvtár szabadpol-
cos állományában 
(életkornak megfele-
lő könyvekből). 
Katalóguscédula 
értelmezése. 

A gyűjtött adatok 
célszerű elrendezé-
se, csoportosítása, 
felhasználása. 
Az internet használa-
ta. 

 
6. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot 
meghaladó köve-

telmények 

Alkalmazói 
ismeretek 
10 óra 

Rajzok készítése. 
Műveletek rajzrészletekkel.  
Elemi alakzatok rajzolása, módosítása. 
A vágólap használata.Állomány mentése.  
Szöveges állomány megnyitása. 
Szöveg javítása. 
Karakterformázás. 
Bekezdésformázás. 
Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, tör-
lése. 
Helyesírás ellenőrzése.Szöveg, kép, hang, ani-
máció elhelyezése a dokumentumban. 

A tanuló értse 
meg, hogy 
ugyanazt az isme-
retet különféle 
jelekkel leírhatjuk. 
Egyszerű titkos-
írások alkalmazá-
sa. 
Billentyűzet, egér 
kezelése. Doku-
mentumkészítés, 
prezentációkészí-

Kiemelten fontos, 
hogy kialakuljon a 
számítógép bal-
esetmentes, he-
lyes használata, a 
billentyűzet és az 
egér kezelése. A 
többi eszköz a 
monitor és a hát-
tértárak (lemezek) 
szerepének meg-
értése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot 
meghaladó köve-

telmények 

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, 
animáció beállítása. 
Bemutatók készítése közös munkában, cso-
portokban. 
Egyéb multimédiás dokumentumok előállítá-
sa.Weboldalak megtekintése, mentése. 
Szöveg, kép mentése weboldalról. 
Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó 
rendszerek felkeresése. 
Elektronikus könyv keresése, olvasása.  
Médiatárak keresése, médiumok elérése, hasz-
nálata. 
Oktatási célú adatbázisok használata. 
Oktatóprogramok használata. 

tés Multimédiás 
dokumrntum elő-
állítása, módosí-
tása  

Az informá-
ciós társa-
dalom 
4 óra 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismere-
tek. 
A számítógép és a számítógépen tárolt adatok 
védelme. Az adatokat – különösen a személyes 
információkat – érintő visszaélések, veszélyek és 
következmények megismerése 
Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. 
Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megisme-
rése. 
A személyes adatok védelme. Az informatikai 
eszközök etikus használatára vonatkozó szabá-
lyok megismerése. 
A hálózat használatára vonatkozó szabályok 
megismerése, értelmezése. Információforrások 
gyűjtése. 
A felhasznált információforrások feltüntetése a 
saját dokumentumban. A globális információs 
társadalom jellemzői. 
Elektronikus szolgáltatások szerepe és használa-
ta a hétköznapi életben. 

Az adatvédelem 
legalapvetőbb 
szabályainak 
ismerete, alkal-
mazása 

Erős jelszó létre-
hozása, adatkeze-
lési eljárások is-
merete, elektroni-
kus szolgáltatások 
igénybevétele, az 
informatikai etika . 
Az elektronikus 
szolgáltatások 
hétköznapi életben 
betöltött szerepé-
nek felismerése. 
A szolgáltatások 
céljainak azonosí-
tása, működésé-
nek megfigyelé-
se.smerete  

Infokommu
nikácó 
5 óra 

Keresőkérdések megfogalmazása 
Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 
linkek használata, portálok felkeresése. 
Kulcsszavas és tematikus keresés. 
Kereső operátorok ismerete. 
Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, 
pontosítása. 
Irányított információkeresés eredményének ér-
telmezése 
Találatok értelmezése. 
A találatok során kapott információk tanulmányo-
zása.  
A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak 
felkeresése.  
Információforrások irányított kiválasztása 
Konkrét információforrások használata. 
Hírportálok felkeresése. Az információ küldésé-
nek és fogadásának megismerése. Kapcsolatte-
remtés infokommunikációs eszközök útján 
Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak 
ismerete és alkalmazása. 
Saját e-mail cím létrehozása. 
Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üze-
netre, levél továbbítása, mellékletek csatolása. 
A mobilkommunikáció eszközei. 

Keresőprogramok 
helyes használa-
ta, e.mail, háló-
zathasználat 

A hálózati munka 
részeként a web 
használata legyen 
a cél. 
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot 
meghaladó köve-

telmények 

Felelős magatartás az online világban 
Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan 
szabályai.  
Adatvédelem, az információk megosztásának 
etikai kérdései.  
Az online kommunikációban rejlő veszélyek elleni 
védekezés. Weboldalak megtekintése, mentése. 
Szöveg, kép mentése weboldalról. 
Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó 
rendszerek felkeresése. 
Elektronikus könyv keresése, olvasása.  
Médiatárak keresése, médiumok elérése, hasz-
nálata. 
Oktatási célú adatbázisok használata. 
Oktatóprogramok használata. 

Algoritmu-
sok és ada-
tok 
11 óra 

Az adat fogalmának megismerése. 
Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, 
szemléltetését segítő eszközök használata. 
Adatok feldolgozását segítő műveletek végzé-
se.Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázat-
ba rendezése 
Adatok értelmezése és rögzítése táblázatban. 
Néhány közhasznú információforrás használata 
Közhasznú információforrások adatainak értel-
mezése. 
Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben 
Digitális tudástárak megismerése. 
Online tudástárak használata. 
Térképhasználati alapismeretek megszerzése 
Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 
Algoritmusok szöveges, rajzos megfogalma-
zása, értelmezése. 
Algoritmusok végrehajtása számítógépen. 
Adott feladat megoldásához tartozó algorit-
musok megfogalmazása, megvalósítása szá-
mítógépen 
Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, 
alkalmazása. 
Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak 
megvalósítása Logo vagy más fejlesztőrendszer 
segítségével. 
A problémamegoldás során az ismert adatokból 
az eredmények meghatározása 
Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmé-
nyek meghatározása, a végeredmények megje-
lenítése. 
Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű 
fejlesztőrendszerrel 
Az algoritmizálási készségek fejlesztésére alkal-
mas fejlesztőrendszerek megismerése. 
Problémamegoldás folyamatának értelmezése. 

Hétköznapi algo-
ritmusok, térbeli 
tájékozódási ké-
pességeket fej-
lesztő egyszerű 
LOGO algoritmu-
sok helyes értel-
mezése. 

A fejlesztői kör-
nyezet alkalmas a 
szekvenciális 
vezérlés, számlá-
lós ciklusos prog-
ramok értelmezé-
sének oktatására, 
az elkészített 
programok futta-
tására. 

Szöveg, 
kép és zene 
4 óra 

A rajzoló program alapszintű szolgáltatásai: A 
rajzeszközök és a színek. Rajzok, ábrák készí-
tése. 
A szöveg megfelelő begépelése, javítása, mó-
dosítása. Karakterek formázása: a betűtípus, a 
betűméret beállítása, dőlt, aláhúzott, félkövér 
betűstílus. Fotók kezelése. 
Egyszerű mindennapi dokumentumok. Men-

A szöveg karakter 
szintű formázása: 
betűtípus, betű-
méret, félkövér, 
dőlt és aláhúzott 
betűstílus beállí-
tása. 
Mentés és nyom-

Az ábraszerkesz-
tő- és a szöveg-
szerkesztő-
program egyes 
alapszolgáltatása-
inak alkalmazása. 
Multimédiás szá-
mítógép megis-
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 

Minimumot 
meghaladó köve-

telmények 

tés és nyomtatás. Web-oldal szövegének és 
kiválasztott részeinek elmentése háttértárra. 
Szerzői jog fogalma, hivatkozás és idézés 
szabályai. 
A multimédia alapelemei: szöveg, hang és 
kép. Hanganyagok lejátszása. Hangfelvétel 
elkészítése és visszajátszása. 

tatás segítséggel. merése, lehetősé-
gei. 

Könyvtár 
használata 
2 óra 

Dokumentumtípusok; nyomtatott (könyv, saj-
tótermékek) és nem nyomtatott ismerethordo-
zók. Egyéb időszaki kiadványok: évkönyv, 
sorozat. 
Betűrendes leíró katalógus szerkezete, hasz-
nálata. 
Hagyományos és nem hagyományos dokumen-
tumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 
megállapítása; csoportosításuk. 
A korosztálynak készült tájékoztató források, 
segédkönyvek biztos használata.Segédkönyvek: 
szótár, lexikon, enciklopédia 
Raktári rend: szépirodalom, betűrend. 
Ismeretközlő irodalom: szakrend. 

Megadott művek 
keresése és te-
matikus gyűjtő-
munka a könyvtár 
szabadpolcos 
állományában. 

Az adatfeldolgo-
zás megalapozá-
sára tantárgyi 
gyűjtőmunka fo-
lyóiratokból, köny-
vekből, Internetről. 
A gyűjtött adatok 
célszerű elrende-
zése, csoportosí-
tása, felhasználá-
sa. 

 
5) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 
A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

a) ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan használni; 
b) tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt keresni; 
c) tudjon segítséggel használni multimédiás oktatóprogramokat; 
d) tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a hálózat használatának sza-

bályait; 
e) ismerje egy vírusellenőrző program kezelését. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 
a) ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb karak-

ter- és bekezdésformázásokat; 
b) használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 
c) ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót készíteni; 
d) ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű összefüggéseket; 
e) segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati adatbázisokat, tudjon különféle adatbázi-

sokban keresni; 
f) tudjon különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör végére 
a) legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges információt; 
b) ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; 
c) képes legyen önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; 
d) tudjon egyszerű programot készíteni; 
e) legyen képes egy fejlesztőrendszer alapszintű használatára; 
f) a problémamegoldás során legyen képes együttműködni társaival. 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 
a) legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 
b) legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; 
c) legyen képes a találatok értelmezésére; 
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7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Informatikai 
alapok 

A számítógép fő részei. Információ 
kódolása, elemi jel, jelkészlet, kódolási 
szabály, kódrendszer. Az adat fogal-
ma. A jelek csoportosítása. Jelhalma-
zok adatmennyisége. 
Adatátvitel, kommunikáció. 
Információ továbbítása, fogadása, 
fizikai átalakítása. 
Távíró, morze, telefon, az információ 
továbbításának modellje. 

Ismerje a számítógép 
főbb egységeit és azok 
funkcióit! 
Ismerje az információ 
továbbításának eszkö-
zeit. 

Tudja az adatátvitel 
egyszerűbb kódolási 
eljárásait! 
Ismerje vázlatosan az 
informatikai eszközök 
működésének elvét! 

Operációs 
rendszer 
használata 

Lemez formázása, használhatóságá-
nak ellenőrzése újraformázás nélkül. 
Könyvtárszerkezet kialakítása a háttér-
tárolón. Kiválasztott állományok máso-
lása, mozgatása, átnevezése, törlése. 
Vírus fogalma, hatása. Víruskereső 
indítása és üzenetei. Vírusterjedés 
megakadályozása. Tömörítés fogalma, 
célja, egyszerű tömörítési módok. Tö-
mörített állomány tartalmának megte-
kintése, kiválasztott állományok ki-
csomagolása. Kiválasztott könyvtár 
tartalmának tömörítése. Multimédia 
oktatóprogramok, oktatási anyagok. 

Az eddig tanult lemez, 
állomány és könyvtár 
műveletek alkalmazá-
sának képessége va-
lamilyen segédprogram 
segítségével. 

File-, könyvtár- lemez-
műveletek biztonságos 
alkalmazásának ké-
pessége. Multimédiás, 
hang és képszerkesztő 
program használata. 
Tömörítés, tömörített 
mappa létrehozása, 
használata. Víruskere-
sés. 

Hálózati 
ismeretek 

Számítógépek összekapcsolásának 
lehetőségei. Hálózati meg-hajtók, hoz-
záférés, userek jogosultsága. 
Lokális hálózatok. 
Történeti áttekintés, web és email cí-
mek. 
WEB böngészők használata, keresési 
lehetőségek. 
Egy levelező program rövid bemutatá-
sa. 
Photo Editor, Web szerkesztők. 

Legyen képes a bön-
gészőprogram haszná-
latára, az Interneten 
keresést végrehajtani. 

Tudjon másokkal kap-
csolatot teremteni há-
lózaton keresztül. Tud-
jon magáról adatokat 
küldeni hálózati úton. 
Tudjon adatokat meg-
keresni, elérni interne-
tes szolgáltatások se-
gítségével. Alternatív 
böngészők. 

Szöveg, 
kép és zene 

A szövegegységek. A karakter-, be-
kezdés- és oldalformázás.  
Felsorolás, sorszámozás, szerkesztési 
műveletek. 
Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, 
cellák formázása, egyesítése, felosz-
tása. Szegélyezés, árnyékolás. 
Képek, fájlok, objektumok beillesztése. 
Fejléc, lábléc, oldalsorszámozás. Táb-
lázatok alkalmazásai 
Műveletek vágólappal. Ábrák rajzolá-
sa, kész rajzok módosítása. Képek 
bevitele. Kisebb méretű dokumentum 
tervezése, szerkesztése. Szöveges és 
rajzos dokumentumok tervezése, az 
elkészítés szokásos menete. Levél, 
újságoldal, kérdőív, feladatlap készíté-
se. 

Tudjon kész dokumen-
tumot beolvasni, el-
menteni, javítani. Is-
merje az egyszerűbb 
formázási és szerkesz-
tési lehetőségeket! 
Tudjon szöveget karak-
ter szinten formázni és 
egyszerű dokumentu-
mot készíteni. 

Legyen képes nyomta-
tott forma alapján do-
kumentum létrehozásá-
ra, önálló megszer-
kesztésére! 
Törekedjen szép, esz-
tétikus munkára. 
Legyen képes önálló 
fantáziájának megfelelő 
írásos anyagok meg-
szerkesztésére! 

Könyvtár 
használata 

Kézikönyvtár: könyvtípusok, használati 
jellemzőik. Könyvtártípusok: nemzeti 
könyvtár, szak-, köz- és iskolai könyv-
tár. 

Legyen képes a könyv-
tár önálló használatára. 
Ismerje meg és tudja 
használni a legalapve-

Tudjon feladataihoz 
dokumentumot válasz-
tani és legyen képes a 
használatukra! 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

tőbb kézikönyveket! 

 
8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Informatikai 
alapok 

A számítógépek története, Neumann-
elv. Magyar tudósok szerepe az infor-
matikai kultúra fejlődésében. A számí-
tógépek alkalmazási területei a társa-
dalomban. 
Cpu 
Operatív tár és fajtái, buszrendszer, 
tárolók 

Ismerjen néhány alap-
vető fejlődési lépést az 
informatikában. 
Ismerje az informatika 
fejlődésének magyar 
vonatkozásait. 

Lássa a fejlődés lépé-
sei és az adott kor 
technikai összefüggé-
seit! Optimális konfigu-
ráció meghatározása 
Ismerje fel, hogy a 
tanult számítástechni-
kai alapismereteknek a 
gyakorlatban hol alkal-
mazhatóak. 

Prezentá-
ciókészítés 

A prezentáció fogalma, szerepe. Dia-
sorozat. Beépített effektusok, formázá-
si lehetőségek, animáció. Formázások 
(Word) adaptálása. 

Néhány diából álló 
sorozat 

Prezentációkészítés 
effektusokkal, animáci-
óval 

Szöveg, 
kép és zene 

Tabulátorok használata. Szöveg át-
rendezése, keresés, csere, helyesírás. 
Word-táblázat készítése. Az Internetről 
letöltött dokumentumok elhelyezése 
saját dokumentumban. Szerzői jog. 
Felhasználói etika. Tantárgyi anyag 
készítése. 

Legyen képes egysze-
rű, jól formázott szöve-
get készíteni 

Minta alapján és önál-
lóan tudjon dokumen-
tumot készíteni! 

Adatkeze-
lés, táblá-
zatkezelés 
alapjai 

Táblázat fogalma, részei. Táblázatok, 
cellák kitöltése módosítása, másolása. 
Az adatbázis-táblázatra vonatkozó 
alapfogalmak rekord, mező, mezőne-
vek fogalma megadása, adatbevitel 
lehetséges módozatai. 
A táblázat celláinak azonosítása, egy-
szerű táblázat létrehozása. Egysze-
rűbb műveletek cellák között. Képletek 
bevitele cellákba. Táblázat, cellák for-
mázása. Egyszerűbb adattípusok. 
Keresés, válogatás. Keresési lehető-
ségek, keresési módszerek előnyei. 
Keresési feltételek megadása, logikai 
feltételek. 
Javítás, törlés, bővítés. Rendezés, 
kulcsok használata rendezésnél. Ren-
dezés különböző szempontok szerint. 
Táblázatok oszlopainak és sorainak 
rendezése adott feltételek alapján. 
Szűrés módjai, szűrőfeltételek (kijelö-
léssel, kizárással, űrlappal, irányított 
szűrés). Egyszerűbb függvények 
használata. 
Grafikonvarázsló használata. Grafikon 
készítése. 

Adatbevitel táblázatba, 
egyszerű cella és táb-
lázatformázás, diag-
ram, egyszerű függ-
vény. 

Tudjon adatokat táblá-
zatos formában megje-
leníteni! Diagram készí-
tése táblázat alapján. 
Cellák, teljes táblázat, 
diagramok formázási 
lehetőségei. Szűrés 
módjai, szűrőfeltételek 
(kijelöléssel, kizárással, 
űrlappal, irányított szű-
rés). Egyszerűbb függ-
vények használata. 
Képlet létrehozása. 

Könyvtár 
használata 

Tárgyi katalógusok: szakkatalógus, 
tárgyszó katalógus. 

Tudja, hogy a tárgyszó, 
illetve szakjelzet a 
könyv tartalmát fejezi 
ki. Tudjon a szakjelzet 
alapján, a szabadpol-
con ismeret-terjesztő 

Legyen képes segít-
séggel – egyszerű ke-
resési feladatokat 
megoldani a tárgyi 
katalógus felhasználá-
sával. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

műveket keresni. 
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12. Testnevelés és sport 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a 
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez 
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált 
hatásaként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben k i-
emelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Ennek feltétele, hogy ismerjék motorikus képességeik 
szintjét, a motorikus képességek fejlesztésének és/vagy fenntartásának módját, legyen személyes 
és társas élményük a mozgásos játék, a versengés öröme. A testnevelés és a sport hozzájárul ah-
hoz, hogy a diákok megbecsülik társaik teljesítményét, motorikusan képzettek, mozgásuk kulturált, 
felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Cél, hogy a rendszeres fizi-
kai aktivitás váljon magatartásuk részévé. 

b) Az alsó tagozatos testnevelés a testkultúra elemeiből nyert értékekből olyan testi műveltséggel (is-
meretekkel, jártasságokkal, készségekkel, képességekkel) ruházza fel a kisiskolásokat, amely ké-
sőbbi cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat megalapozza. A tanulók alapvető 
mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása illetve a szabályozott mozgásvég-
rehajtás alapjainak elsajátítása a cél. Fontos a mozgásminták megszilárdítása, magabiztos végre-
hajtása, mindezt a fokozatosság elvének betartásával érhetjük el. A játékosság módszerével örömte-
li mozgásos tevékenységet, kihívást jelentő feladatokat kell adni tanulóinknak, ezzel fejleszteni a 
sporthoz fűtődő attitűdbázist. A játék, játékosság a legfontosabb. Ez teszi alkalmassá őket arra, hogy 
a későbbiekben képesek lesznek sportági feladatok és mozgásrendszerek eredményes elsajátításá-
ra, motorikus képességeik hatékony fejlesztésére. Sajátos módszereivel, elsősorban mozgásos játé-
kokkal és versengésekkel segíti a zökkenőmentes átmenetet a kötetlenebb óvodai élet és az önálló 
munkát követelő iskolai élet között, kötődést jelentő élményeket nyújt mozgásvágyuk fenntartásá-
hoz. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés, érés támogatása; a higiéniai szokások kiala-
kítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzé-
se, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzésé-
re, a károsodások csökkentésére; a prevenció lényegének és relaxációs eljárásoknak a megismeré-
se, megértése. 

b) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítá-
sa, fejlesztése; az úszás elsajátítása; a kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkor-
hoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmaz-
ható mozgáskészség-készlet megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a já-
tékhoz, sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, 
történeti vonatkozások, mechanikai-biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, 
egészségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

c) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevé-
kenység öröme, játékok fejlesztése, amelyek sokrétű tudatos alkalmazásra épülnek. 

d) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosí-
tás, céltartás, a nehézségek leküzdése, kudarc tűrése, a természet szeretete, környezetkímélő ma-
gatartás. 

e) Testi-lelki egészség, eredményes tanulás, ön- társ munkájáról alkotott vélemény formálása, hazafias 
nevelés, demokráciára nevelés. Alternatív helyszíneken töltött órákon fontos a környetettudatosság. 

f) Kompetenciák: anyanyelvi, szociális, állampolgári, vállalkozói, kezdeményező, esztétikai tudatosság, 
kifejezőkészség, önálló tanulás. 
Kapcsolódótantárgyak:matematika,környezetismeret,vizuáliskultúra,informatika,ének-
zene,technika,magyar 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 207 

3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
1–2. osztály: 
Az első évfolyam végén a továbbhaladáshoz nem határozunk meg minimum követelményeket, az első és 
második évfolyamot egy fejlesztési szakasznak tekintjük. 
 

Témakör Tananyag Minimum köve-
telmények 

Minimumot meghaladó 
követelmények 

Rendgyakorlatok, 
folyamatos 
10 óra 

„Egyenes”, feszes állás. Laza 
(pihenj) állás. Testfordulatok 
helyben. Nytódás, zárkózás, 
mozgás különböző mozgásút-
vonalon. Sorakozás vonalban 
(fal, bordásfal, padsor előtt). Kör-
alakítás kézfogással. Szétszórt 
alakzat felvétele. Vonulások 
ütemtartással helyben és tovaha-
ladással (tapssal, dobbantással). 
Kétsoros vonal, kettes, hármas 
oszlop alakítása. Játékok. 

Az alakzatok felvé-
tele és változtatá-
sa az utasításnak 
megfelelően. 

 

Előkészítés és pre-
venció, gimnasztika, 
folyamatos, NETFIT 
felmérések (ősz, ta-
vasz) 
10 óra 
 

A legszokványosabb testhelyze-
teket, kartartásokat és alapfor-
mákat tartalmazó szabad-, tár-
sas- és kéziszer gyakorlatok. 
(labdával, ugrókötéllel, stb.). Rit-
mikus feladatok énekre, zenére. 
Bordásfalgyakorlatok. Határozott 
formájú szabad- és kéziszer gya-
korlatok. Tartásjavító és a 
gerincdeformitásokat megelőző 
(korrigáló) gyakorlatok. Az előké-
szítést és a motorikus képessé-
gek alapozását jól szolgáló gya-
korlatok. Egyszerű nyújtó, lazí-
tó, erősítő gyakorlatok végre-
hajtása. Alapvető tartásos 
mozgásos szakkifejezések 
megismerése, végrehajtása. 
Zenére gimnasztika. Keringés-
fokozó feladatok, koordináció-
fejlesztő feladatok, szerepjáté-
kok. 

A gimnasztikai 
feladatok teljesíté-
se utánzással. 

 

Járások, futások, 
szökdelések és ugrá-
sok, valamint dobá-
sok, atlétikai jellegű 
feladatok 
30 óra 

Járások és futások: 
Járások és futások kötetlenül és 
alakzatban (egyes oszlop), meg-
határozott útvonalon is (oda-
vissza, körben, hullámvonalban 
stb.) rövid és nyújtott lépésekkel, 
haladással, ütközések elkerü-
lésével, különböző irányban és 
sebességgel, megindulással, 
megállással. Dinamikus kar láb 
összekötése, utánzó mozgá-
sok. Helyváltoztató mozgásso-
rok. Gyorsfutások, 1. osztály: 20-
30 m, rövidtáv; 2. osztály: 40-50 
méter. Futóversenyek: 30-60 m. 
Sprintek rövidtávokon. Játékok 
(tolvajlépés, futóversenyek, fogó-
játékok, vonatozás, tűz, víz, repü-
lő, mágnes fogó, sorversenyek 

Az alapvető moz-
gáskészségek 
(járás, futás, ug-
rás, dobás, kú-
szás, mászás, 
stb.) elfogatható 
végrehajtása. 

Gyorsfutások, 
szlalomfutás, futóiskola. 
Kislabdahajítás. 
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stb.). Futóiskola feladatai. 
Szökdelések, ugrások: Ugróis-
kola gyakorlatai. 
Szökdelések egy, váltott, páros 
lábon meghatározott távolságig, 
oldalazva,kettőzött,galopp 
szökdelések.Szökdelések kötél-
áthajtással. Átugrások akadályok 
felett. Játékok (szökdelő fogó, 
kecskézés, szökdelő oszlop stb.) 
Lendítések, körztések: külön-
böző testhelyzetben, irányben, 
tempóban, ritmusban végrehaj-
tott gyakorlatok. Hajlítások, 
nyújtások, fordítások, fordula-
tok, tolások, húzások, emelé-
sek, hordások. 
Dobások, gurítások, elkapá-
sok: 
egy kétkezes labdagörgetések 
talajon, labdaterelgetések, gu-
rítások, dobások, többféle 
anyagú és súlyú labdákkal, 
labda elkapása. Dodóiskola 
gyakorlatai. 
Hajítási kísérletek teniszlabdával. 
Kislabdahajítás haránt terpeszál-
lásból (1. osztály). Dobások tá-
volba és célba, különböző test-
helyzetekből, álló, és mozgó 
célpontra. (2. osztály). Lökő, 
hajító gyakorlatok, különböző 
anyagú szerekkel. 

Támasz-, függés- és 
egyensúlygyakorlatok 
20 óra 

Helyváltoztatás állatmozgást 
utánozva (kutyafutás, pókjárás, 
sánta róka stb.). Helyváltoztatás 
vízszintes és rézsútos padon, 
hason- és hanyattfekvésben, kéz-
láb támaszban, rákjárással, pók-
járással. Gurulóátfordulás előre 
guggoló támaszból, terpeszállás-
ból zsugor- és terpeszülésbe. 
Gurulóátfordulás hátra enyhén 
lejtős felületen. Tarkónállás. Zsu-
gorfejenállás.„Vándormászás” 
 függőállásból bordásfalon. Fel-
ugrások kéztámasszal különböző 
szerekre (pad, zsámoly, egyré-
szes szekrény) és leugrások 
nyújtott testtel. Dobbantó haszná-
lata! Egyensúlyozó járás vonalon 
és padon, padmerevítő gerendá-
ján előre, hátra és oldalra. Má-
szási kísérletek rúdon, kötélen 
mászó-kulcsolással. Játékok. 
Karhajlítások nyújtások, csú-
szások, átbújások, talicska-
gyakorlatok, szerekre fel, le át, 
lépegetések kézzel, lábbal. 

Legyen képes 
egyensúlyozni 
változó körülmé-
nyek között. Le-
gyen képes elvé-
gezni az utánzó 
járásokat. 

Gurulóátfordulás előre, 
hátra. Tarkónállás. 
Szekrényugrás, ugró-
deszkáról alacsony 
svédszekrényre. 

Hely és helyváltoztató 
mozgásokat alkalmazó 
játékok 

Szerepjátékok, szabályjátékok, 
feladatjátékok, népi gyerekjá-
tékok, összteljesítményen ala-

játékszabályok 
megismerése be-
tartása 

pontos szabályismeret, 
társ figyelmeztetése a 
szabályok betartására. 
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15 óra puló versenyjátékok. 

Manipulatív, természe-
tes mozgásformák 
15 óra 

Rúgások, labdaátvétele lábbal, 
guruló labda megállítása talp-
pal, rúgások célra, különböző 
távolságokból. Labdavezetések 
kézzel, helyben, haladással, 
labdapattintások, megállások, 
indulások. Ütések eszközzel, 
testrésszel, egyénileg, párok-
ban. 

labdavezetések 
kézzel, választott 
mozgásútvonalon, 
lufi ütés tetszőle-
gesen 

labdavezetés kézzel, 
lábbal, meghatározott 
útvonalon, lufi ütése 
ütővel, tetszőlegesen. 

Torna 
30 óra 

talajelemek: gurulóátfordulá-
sok előre, hátra, tarkóállás, 
bátorugrás, mérlegállás kézál-
lás előkészítése, ugrások 
svédszekrényre, egyszerű tor-
nagyakorlatok, kötél- rúdmá-
szás, 

gurulóátfordulások, 
tornaelemek pró-
bálgatása 

gurulóátfordulások elő-
re, hátra, mászások, 
ugrások próbálása 

Sportjátékok 
15 óra 

labdarúgás, minikosárlabda, 
szivacskézilabda, 
miniröplabda, Passzok, dobási 
kísérletek, zsinórlabda, cicajá-
ték. 

különböző labdák-
kal való ismerke-
dés 

különböző labdákkal 
egyéni, páros gyakorla-
tok, labdavezetések, 
passzok. 

Erőkifejtő feladatok 
10 óra 

kötélhúzások, küzdőjátékok, 
tolások, húzások, kiszorítók 

aktív részvétel, 
saját erő kifejtése 

aktív részvétel, maximá-
lis egyéni erő kifejtése 

Altarnatív szabadidős 
mozgásos tevékeny-
ségben 
megvalősítandó játé-
kok 
25 óra 

szaban levegőn végzett futá-
sok kirándulások, séták, télen 
szánkózás, korcsolyázás, hó-
ember építése, lehetőség sze-
rint. Fontos az örömforrás 
megélése. 

szabadidős tevé-
kenység élvezete 
érdeklődésnek 
megfelelően 

lehetőség szerint min-
den sportág kipróbálása, 
kikapcsolódás, öröm-
szerzés. 

 
3. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Rendgya-
korlatok 

Az eddig tanultak gyakorlása. Kétsoros 
vonal, kettős, hármas, négyes oszlop 
alakítása. Megindulás, megállás két 
ütemben. Fejlődések, szakadozások 
járás közben. Vonulások lépéstartás-
sal. Nyitódás, zárkózás tér- és távköz 
felvétele. Játékok 

Az alakzatok felvétele 
és változtatása. 

Ismerjék a szervezési 
szakkifejezéseket. 

Előkészítés 
és preven-
ció  

Gimnasztika: 
Önállóan, társutánzással, valamint 
szaknyelvi utasításra végzett szabad-
gyakorlatok, valamint szabadgyakorlati 
alapformájú társas-, kéziszer és szer-
gyakorlatok (pad, bordásfal, zsámoly). 
Előkészítő, képességfejlesztést szol-
gáló testnevelési játékok (fogójátékok, 
versengések kettős körben, stb.)  

2-4 ütemű szabad-, 
kéziszer, szer-, és tár-
sas gyakorlatok végre-
hajtása.  

A tanult gyakorlatok 
önálló alkalmazása és 
kombinálása. 

Járások, 
futások, 
szökdelé-
sek és ug-
rások, va-
lamint do-
bások  

Járások, futások 
Előre, valamint hátrafelé, ütem- és 
lépéshossz-szabályozással, oldal-
irányban keresztlépéssel, magas térd-
emeléssel. Tartós futások. Futóiskola. 
Állórajt, és térdelőrajt előkészítése.  
Futóversenyek. Gyorsfutások: 50-60 
méter. Játékok (fogó játékok, üsd a 
harmadikat, balatoni halászok, fekete, 

Járás ütemtartással. 
Tartós-, és gyorsfutá-
sok. Rajt előkészítése. 
Szökdelések, ugrások 
végrehajtása. Dobás 
célba és távolba.  

Gyorsfutás 60m szint-
időre. Távolugrás. 
Kislabdahajítás helyből.  
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

fehér stb.). 
Szökdelések, ugrások. 
Mint az előző évfolyamokon, valamint: 
kötéláthajtási kísérletek 3 fős csapa-
tokban (ketten hajtják a kötelet); szök-
delések egy, váltott és páros lábon 
egyéni ritmusban. Átugrások szerekről 
szerekre (pad, zsámoly, szekrény). 
Játékok (kakasviadal - váltott lábon 
szökdelések).  
Dobások: 
Hajítások: dobások távolba és célba 
különböző méretű labdával; 
kislabdahajítás néhány lépés nekifu-
tással. 
Játékok. 

Támasz, 
függés és 
egyensúly-
gyakorlatok  

Az 1–2. évfolyamon felsoroltak, vala-
mint mellső és hátsó fekvőtámaszban 
„körző”. Gurulóátfordulás előre és hát-
ra guggoló támaszból és terpeszállás-
ból, fekvőtámaszból. Sorozat gurulóát-
fordulás előre. Fejenállási és kézenál-
lási kísérletek társ segítségével. Má-
szási kísérletek kötélen, rúdon 
mászókulcsolással a szer feléig. Víz-
szintes függeszkedés bordásfalon. 
Egyensúlyozó járás és fordulatok ge-
rendán, pad merevítő gerendáján. 
Mérlegállás, híd, haránt- és oldalspár-
ga. Szekrényugrás: háromrészes szek-
rényre felguggolás, dobbantó haszná-
lata, leugrás függőleges repüléssel, 
talajfogás páros lábbal.  

Gurulóátfordulás előre, 
hátra, guggolásból 
guggolásba, tarkóállás, 
szekrényugrás. 

Összefüggő sorozat a 
talajgyakorlat tanult 
elemeiből önállóan. 
Szekrényre fel-, leug-
rás függőleges repü-
léssel, talajfogás páros 
lábbal. 

Labdás 
gyakorlatok  

Labdás ügyességfejlesztés, mint az 
előző évfolyamokon, valamint: labda-
vezetés jobb, bal kézzel helyben és 
továbbhaladással, egy lábon, szökde-
léssel, szlalom útvonalon, labdaveze-
tés lábbal meghatározott útvonalon, 
valamint kis területen, az ütközések 
elkerülésével. Egykezes átadás és 
átvétel párokban. Rúgási kísérletek 
belsővel falra és felfordított padra. 
Játékok. 

Labdavezetés jobb és 
bal kézzel, lábbal meg-
határozott útvonalon. 

Labdavezetés kézzel, 
lábbal, labda átadás, 
átvétel, az ütközések 
elkerülésével 

Szabadidős 
sporttevé-
kenységek  

Gyalogos, kerékpáros túrák. Hócsata, 
korcsolyázás, szánkózás. 

Végezzen rendszere-
sen mozgást a sza-
badban. 

Sportversenyeken való 
részvétel. 
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4. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szervezési felada-
tok 

Sorakozás kétsoros vonalban, 
kettős oszlopban. Vigyázz- és 
pihenj állás. Vonulások, fejlődé-
sek, szakadozások egyes-, ket-
tős-, hármas-, négyes oszlopba 
és oszlopból. Játékok. 

A rendgyakorlatok 
fegyelmezett végre-
hajtása. 

 

Előkészítés és pre-
venció  

Gimnasztika 
Határozott formájú szabadgyakor-
latok és szabadgyakorlati alap-
formájú társas-, kéziszer és szer-
gyakorlatok. Tanult gyakorlatok 
alapján önálló gimnasztikavezetés 
társaknak (négy-, nyolcütemű 
gyakorlatok). Tartásjavító, a ge-
rincoszlop izomegyensúlyának és 
a medence középállásának auto-
matizálását biztosító, a lábfej 
deformitását ellensúlyozó gyakor-
latok. Játékos előkészítő és a 
motorikus képességeket fejlesztő 
gyakorlatok és játékok. 

Részvétel a közös 
gimnasztikában, hatá-
rozott formájú sza-
badgyakorlatok és 
szabadgyakorlati 
alapformájú társas-, 
kéziszer és szergya-
korlatok. 

A tanult gyakorlatok 
alapján önálló gim-
nasztikavezetés és 
értékelés.  

Járások, futások, 
szökdelések és 
ugrások, valamint 
dobások 

Járások, futások 
Mint az 1–3. évfolyamon. Játék 
(gyalogló verseny, váltó). Tartós 
futások (8-12 perc), futás felada-
tokkal. Futóversenyek; gyorsfutá-
sok (60-100 m). Futóiskola, aka-
dályfutás. Játékok (füle-farka, nyúl 
a bokorban, versengések csapa-
tokban stb.).  
Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskolák. Sorozatugrások 
egy és páros lábon. Távolugrás, 
magasugrás nekifutással. Helyből 
magasugrás. Leugrás függésből. 
Dobások 
Hajítási kísérletek kidobóállásból 
befordulással és nekilépésből. 
Kislabdahajítás nekifutással, be-
szökkenéssel. Tömöttlabda dobá-
sa előre, hátra, egy kézzel, két 
kézzel; lökési kísérletek (2 kg-os 
tömöttlabda). 
Játékok 

Járás ütemtartással. 
Tartós-, és gyorsfutá-
sok (8-12 perc, 60-
100 méter). Álló- és 
térdelőrajt. Szökdelé-
sek, ugrások végre-
hajtása. Dobás célba 
és távolba. 

Gyorsfutás 60-100m 
szintidőre. Cooper-
teszt. Távolugrás ug-
rósávból. 
Kislabdahajítás nekifu-
tással, beszökkenés-
sel, kitámasztással. 

Támasz-, függés- és 
egyensúly- gyakor-
latok  

Az 1–3. évfolyamon felsoroltak. 
Bakugrás társon át. 
Guggolótámaszból vetődés előre 
mellső fekvőtámaszba és vissza. 
Bordásfalnál hátsó 
guggolótámaszból járás a lábak-
kal kézenállás felé és vissza. 
Kézenállásba fellendülés bordás-
falnál társ segítségével. „Hosszú 
bukfenc” (tigrisbukfenc). Lebegő-
állás; mellső mérlegállás. Tanult 
elemekből önálló talajgyakorlat 
összeállítása (gurulás előre, hátra 

Gurulóátfordulás elő-
re, hátra, guggolásból 
guggolásba, tarkóál-
lás, szekrényugrás. 
Kézenállásba fellen-
dülés bordásfalnál, 
segítséggel. Fejenál-
lás bordásfalnál, se-
gítséggel.  

Összefüggő sorozat a 
talajgyakorlat tanult 
elemeiből (különböző 
kiinduló helyzetből; 
tarkóállás, lebegőál-
lás, mérlegállás, fe-
jenállás, kézenállás). 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

különböző kiinduló helyzetből; 
tarkóállás; lebegőállás; mérlegál-
lás; fejenállás; kézenállás) Függő-
leges repülés 3 részes szekré-
nyen (keresztben); gurulás előre 
(hosszában). Lengések bordásfa-
lon oldalra mellső és hátsó füg-
gésben. Kötélmászás, rúdmászás 
teljes hosszban. Gyűrűn (ala-
csony) ugrással átfordulás hátsó 
függőállásba és vissza, hintázás 
futással.  

Labdás gyakorlatok  Labdavezetés mindkét kézzel kis 
területen, társhoz igazodva (tü-
körkép). Kétkezes mellső átadás 
és átvétel párokban (helyben és 
továbbhaladással). Labdapasz-
szolgatás párokban, helyben, 
futás közben. Kapura dobási, 
rúgási kísérletek (kis kapura ka-
pus nélkül, és nagyobb kapura 
kapussal). Kosárra dobás álló-
helyből, labdavezetéssel fektetett 
dobás (ziccer). 
Játékok. 

Labdavezetés, kétke-
zes mellső átadás és 
átvétel. Kapura dobási 
és rúgási kísérletek. 

Labdaátadások egy- 
és kétkezes, mozgá-
sos helyzetben.  

Szabadidős sport-
tevékenységek  

Számháború (a lehetőségek 
függvényében). Kerékpártúra. 

Végezzen rendszere-
sen mozgást a sza-
badban. 

Sportversenyeken 
való részvétel. 

 
4) Általános fejlesztési követelmények 

a) Az egészséges testi fejlődés segítése 
(1) A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. 

Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet. 
(2) Aktív és egyre tudatosabb testmozgással előzzék meg a tartási rendellenességek kialakulá-

sát, kerüljék a gerincoszlopot károsító helyzeteket és mozgásokat. Alakuljon ki a testtartá-
sért felelős izmok izomegyensúlyának és a medence középállásának automatizálása. 

(3) A foglalkoztatás hatására szilárduljon egészségük, váljanak ellenállóvá a megbetegedések-
kel szemben. 

b) A mozgáskultúra fejlesztése 
(1) Tudjanak gyorsan, illetve kitartóan futni, igyekezzenek iramukat a távhoz és a terephez iga-

zítani, futás közben akadályokat leküzdeni. Sajátítsanak el ugrás-, dobás- (hajítás-, lökés-, 
vetés-) technikákat, ezzel is gazdagítva alapvető (generikus) készségkészletüket. 

(2) Sajátítsanak el egyszerű, torna jellegű támasz- és függéshelyzeteket, legyenek képesek 
egyszerű hely- és helyzetváltoztatásokra támaszban és függésben. 

(3) Jellemezze tevékenységüket kreativitás a legváltozatosabb feladathelyzetekben. Elemi szin-
tű játékkészség birtokában szívesen vegyenek részt egyszerűsített sportjátékokban. 

(4) Váljanak vízbiztossá, sajátítsanak el egy úszásnemet. 
(5) Sajátítsanak el viselkedési mintákat a fenyegetettség elkerülésére. 
(6) Fejlődő tendencia jellemezze kondicionális és koordinációs képességszintjüket, mozgásos 

cselekvési biztonságukat. 
(7) Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a külön-

böző feladatmegoldások során. 
(8) Legyenek képesek összerendezett mozgásokra. 
(9) Ismerjék a játékok elemi szabályait. Értsék a feladatmegoldások elemi logikáját. 

c) A mozgásigény fenntartásának követelményei 
(1) Élményként éljék meg az új feladatmegoldások elsajátítását, a játékot, versengést, sporto-

lást. 
(2) Alapozódjon meg az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás iránti igényük. 
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B) Felső tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a 
testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az ezekhez 
kapcsolódó intellektuális ismeretek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált 
hatásaként járuljon hozzá, hogy a tanulók életigenlő, az egészséget saját értékrendjükben k iemelt 
helyen kezelő személyiséggé váljanak, akik ismerik motorikus képességeik szintjét, fejlesztésének 
és/vagy fenntartásának módját, a mozgásos játék, a versengés örömét, és igénylik azt. Megbecsülik 
társaik teljesítményét, felismerik a testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit, a rend-
szeres fizikai aktivitás magatartásuk részévé válik. 

b) A testnevelés célja továbbá, hogy – szoros összefüggésben az alsó tagozat számára megfogalma-
zott célokkal, figyelembe véve azokat az élettani, valamint az azokkal összefüggő lélektani változá-
sokat, amelyek ezt az életszakaszt jellemzik – támogassa a tanulók egészséges testi fejlődését, az 
alapvető (generikus) mozgáskészségben esetlegesen még mutatkozó hiányok felszámolását. Ra-
gadja meg a koordinációs alapképességek fejlesztési lehetőségének utolsó éveit, az élettani és az 
előképzettségből adódó lehetőségek figyelembevételével fejlessze tovább a tanulók kondicionális 
képességeit. Az alsó tagozat megalapozó jellegére építve, gazdagítsa tovább a tanulók sportági 
mozgáskészségét, fejlessze motorikus cselekvési biztonságukat, mozgás és sportolás iránti igényü-
ket. A kötelező tanórák és a sportórák lehetőségeinek igénybevételével sajátítsák el legalább két 
sportági rendszer technikáját olyan szinten, hogy élmény és siker forrása legyen számukra. Ismerjék 
meg a motorikus feladatmegoldásokban érvényesülő törvényszerűségeket, szabályszerűségeket, és 
tanuljanak meg feladatmegoldó sémákat, transzferálható cselekvési elveket. Fontos ebben az élet-
korban az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti igény megalapozása. A pszichomotoros tartalmak 
mellett fontos a tudatosítást elmélyítő, informáltságot gazdagító elméleti ismeretek összekötése a 
motoros tartalmakkal. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Az egészséggel kapcsolatos feladatok: a testi fejlődés-érés támogatása; a higiéniai szokások kiala-
kítása, erősítése; az ellenálló képesség, edzettség fejlesztése; az ortopédiai elváltozások megelőzé-
se, ellensúlyozása; megfelelő felkészítés a keringési és légzőrendszeri megbetegedések megelőzé-
sére, a károsodások csökkentésére; értsék és ismerjék a prevenció lényegét, ismerjenek relaxációs 
eljárásokat. 

b) A mozgáskultúra fejlesztése: az alapvető (generikus) mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítá-
sa, fejlesztése. Az úszás elsajátítása. A kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkor-
hoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése; sokoldalú mozgástapasztalat és jól alkalmaz-
ható mozgáskészség megszerzése; a feladatmegoldáshoz, a képességfejlesztéshez és a játék-
sporttevékenységhez, azok károsodás nélküli végzéséhez kapcsolódó ismeretek (szabályok, törté-
neti vonatkozások, mechanikai - biomechanikai törvényszerűségek, feladatmegoldó sémák, egész-
ségügyi megfontolások) megszerzése; mozgáskommunikáció. 

c) Tanulási, játék- és sportolási élmények nyújtása: az elsajátítás, a teljesítmény, a kollektív siker és a 
tevékenység öröme. 

d) Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosí-
tás, céltartás, a nehézségek leküzdése, empátia, kudarctűrés, a természet szeretete és környezet-
kímélő magatartás. Az erkölcsi tulajdonságok fejlesztésének a lehetősége rejlik a testnevelés órák-
ban. A cél, beláttatni, hogy a szabályok az egyén és a közösség érdekeit szolgálják.A szabályok 
tisztelete biztosítja az egyenlő feltételeket.Erkölcsi fejlődést szolgál a fair play fogalmának megisme-
rése az igasságoság elvének elfogadása és annak gyakorlatba ültetése.Mások teljesítményének el-
ismerése. Sportembereink megismerése a nemzeti öntudat, hazafias nevelés fontos eszköze. Ehhez 
kapcsolódóan a pályaorientáció megalapozása. Fontos továbbá a demokráciára nevelés. Az erő-
szakmentesség az agresszió elvetése és akonfliktusok pozitív töltetű kezelése alapvető elv ebben a 
korosztályban. Kiemelten felértékelődik az ön és társ értékelése. A testi - lelki egészségre nevelés 
egybefor a testnevelés céljaival. A környezettudatosság fejlesztésére a szabadtéren történő foglal-
kozások adnak lehetőséget. 

e) Kompetenciák: Az eddig említett fejlesztési feladatok megvalósításával fejlesztjük az önálló tanulást, 
szociális, állampolgári kompetenciákat, anyanyelvi kommunikációt, esztétika- müvészeti tudatosság, 
vállalkozói kompetenciát, kezdeményező készséget, anyanyelvi kommunikációt. A tehetséggondo-
zás a versenyeztetéssel teljesedik ki. 

f) Kapcsolódásipontok:Matematika,környezetismeret,vizuáliskultúra,ének-
zene,földrajz,informatika,erkölcstan,történelem,fizika,biológia,egészségtan, 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5-6. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Rendgyakorlatok, 
folyamatos 

Az óra szervezéséhez szükséges 
alakzatok, térformák kialakítása. 
Sorakozó vonalban, oszlopban, 
táv térköz felvétele, nyitódás, 
záródás, igazodás, takarás. Test-
fordulatok. Megindul, megáll, 
fejlődés, szakadozás. 

A tanult rendgya-
korlatok végrehaj-
tása az utasítá-
soknak megfelelő-
en.  

A gyakorlatok alaki 
formaságok pontos, 
szép kivitelezésére. 

Előkészítés, alapo-
zás 
gimnasztika, folya-
matos, NETFIT fel-
mérések ( ősz, ta-
vasz) 
10 óra 

Gimnasztika (önállóan szabadon 
végezhető vagy játékos és határo-
zott formájú szabad-, kéziszer-, 
társas- és szergyakorlatok). Tar-
tásjavító, a gerincoszlop izom-
egyensúlyának és a medence 
középállásának automatizálását 
biztosító gyakorlatok. Játékos elő-
készítő feladatmegoldások. Ter-
mészetes mozgásformák, egyéni 
és társas szabadgyakorlatok, 
izület és gerincvédelem szabá-
lyainak betartásával. 
Szabadgyakorlatfűzérek, 6-8 
gyakorlat irányítva, önállóan, 
zenére is. Keringésfokozás, ál-
lóképesség fejlesztés, testtartá-
sért felelős 
izomcsoportokerősítése, nyújtá-
sa. Bemelegítésre szolgáló test-
nevelési játékok alkalmazása. 
Netfit fizikai állóképesség felmé-
résére szolgáló gyakorlatai. 

Részvétel a közös 
gimnasztikában, 
határozott formájú 
szabadgyakorlatok 
és szabadgyakor-
lati alapformájú 
társas-, kéziszer- 
és szergyakorla-
tok. 
Önmagához ké-
pest folyamatos, 
szabályos munka-
végzés, fejlődés, 
ön értékelés 

A tanult gyakorlatok 
alapján önálló gim-
nasztikavezetés és 
értékelés. 
Helyes, pontos, 
gyors végrehajtás, 
saját teljesítmény 
javítása, ön és társ-
értékelés, további 
célok kitűzése. 

Görkorcsolyával 
végzett feladatok. 
5 óra 

Korcsolyíával való mozgás meg-
ismerése eszközzel, eszköz nél-
kül. Segítségadás egyensúlyér-
zék fejlesztés. 

Egyéni tempójú 
korcsolyázás. 
 

Kijelölt pályán (egye-
nes szlalom) görkor-
csolyázás. 
 

Atlétikai jellegű fel-
adatmegoldások 
30 óra 

Speciálisan előkészítő (cél és rá-
vezető) gyakorlatok a feldolgozan-
dó anyag függvényében.(Futó-
ugró-dobóiskola.)  
 

 
 
 
 
Rajtok jelre. Tar-
tós-gyors-iram- és 
vágtafutások. Ma-
gasugrás megkö-
tés nélkül. 
Váltóbot használa-
ta: egykezes alsó 
váltás. 
Tudjon ugróköte-
lezni egyhelyben 
haladással, páros, 
váltott lábbal. 
Tudjon hajítani, 
dobni, lökni külön-
böző súlyú eszkö-
zökkel. 

 
Rajtok különböző 
kiinduló helyzetekből. 
Gyorsfutás 60-100m 
szintidőre.  
400 méter időre. 
Váltófutás: kétkezes 
váltás. Távolugrás 
ugrósávból. 
Kislabdahajítás neki-
futással, beszökke-
néssel, kitámasztás-
sal. 
Tudjon ugrókötelezni 
időre, kitartóan. 
tömöttlabda dobása 
hátra cm. 

Futások 
Rajtok (indulások jelre különböző 
kiinduló helyzetekből megkötés 
nélkül; állórajt, térdelőrajt). Vágta-
futások. Iramfutások. Tartós futá-
sok.(Ősszel, tavasszal) a táv nö-
velésével, megfelelő irem meg-
választásával. Futás feladatokkal, 
futóiskols feladataival. 
Váltófutás, egykezes alsó váltás. 
Akadályfutás, Repülő, 
fokozófutások, gyorsfutások 
irányváltoztatással, különböző 
színtereken. Neuromuszkuláris 
kapcsolatok javítása a futóiskola 
gyakorlataival, gyorsaság, di-
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

namikus láberő, 
ritmusérzékfejlesztése. Ver-
senyszámok elsajátítását segító 
feladatok, váltóversenyek, házi-
versenyek. 

Szökdelések, ugrások 
Távolugrás 8-14 lépés nekifutás-
ból (guggoló technika) ugrósávból. 
Magasugrás 6-8 lépés nekifutás-
ból átlépő technikával. Szökdelés 
egy-, váltott- és páros lábon. 
Ugróiskola gyakorlatai. Ugróköte-
lezés időre. Helyből távolugrás 

Dobások 
Hajítások, lökések, vetések egy és 
két kézzel, helyből és nekifutásból. 
Célbadobások. Testnevelési játé-
kok futással, szökdeléssel és do-
bással kombinálva. 
Különböző méretű tömött labdával 
való dobás. Dobóiskola gyakorla-
tai, különböző 
kiindulóhelyzetből, helyből és 3-
4 lépéses lendületből. Súlylökés 
helyből. Kislabdahajítás célba, 
távolba, helyből, nekifutásból. 

Torna jellegű fel-
adatmegoldások 
30 óra 

 

Gurulóátfordulás 
előre, hátra, gug-
golásból guggo-
lásba, tarkóállás, 
szekrényugrás. 
Kézenállásba fel-
lendülés bordás-
falnál, segítséggel. 
Fejenállás bordás-
falnál, segítséggel. 
Kúszás, mászás 
egyensúly gyakor-
latok talajon és 
tornaszereken. 
Gerendán járások 
bemutatása. 

Összefüggő sorozat 
a talajgyakorlat tanult 
elemeiből önállóan 
(különböző kiinduló 
helyzetből; tarkóál-
lás, lebegőállás, mér-
legállás, fejenállás, 
kézenállás, 
kézenátfordulás ol-
dalra). Támaszugrá-
sok. Gerendán járá-
sok, szökkenések, 
fordulatok bemutatá-
sa, leugrás. 

Támaszhelyzetek és gyakorlatok: 
Akadályokon fel, lemászások, 
kúszások, Karhajlítások, nyújtá-
sok. 
Mellső támaszhelyzet magas pa-
don, gerendán és/vagy KTK-n 
(kiegészítő tornakészlet). Támlá-
zás oldalirányba. Gurulóátfordulá-
sok (előre és hátra különböző kiin-
duló helyzetekből). Fejállások 
különböző lábtartással, spárga-
kísérletek, mérlegállás, kézállás, 
összefüggő talajgyakorlat 3-5 
elemből. Kézenátfordulás oldalra. 
Állások támaszhelyzetekben (tar-
kón,  
fejen, segítséggel bordásfalnál 
kézen). Egyszerű támaszugrások 
(„gyertya” ugrás, függőleges repü-
lés, „huszár” ugrás, 
zsugorkanyarlati átugrás, guruló-
átfordulás, homorított leugrás, 
ugródeszkáról történő elrugasz-
kodással felguggolás, leugrás, 
leguggolás, leterpesztés. Ge-
rendán támaszhelyzetek, fel-
leugrás. 
Függéshelyzetek: 
Változatos feladatok függősze-
reken, függőállásban, függés-
ben. 
Kötél- és rúdmászás. Gyűrűn 
(esetleg két kötélen) lendületek 
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

előre, hátra, hátsó lefüggés, füg-
gésben lendület, zsugorlefüg-
gés. Bordásfalon lendületek oldal-
ra. A felsorolt függőszereken nyúj-
tott és hajlított függésben térd- és 
sarokemelések. 

Egyensúlyozó gyakorlatok: 
Gerendán, vízszintes és ferde 
padon talajra rajzolt vonalon, 
egyensúlyozó járások előre, hát-
ra, oldalra, haladások, négykézláb 
támaszban, hason- és hanyattfek-
vésben. Alacsony gerendán (lá-
nyok) érintő, hármaslépés, for-
dulatok, szökkenések, mérlegál-
lás, függőleges repülés, leter-
pesztés. Játékos és utánzó fel-
adatokkal ügyességi és erőfej-
lesztés. 

  

Aerobic Relaxáció. 
5 óra 

Zenére végzett gimnasztika, rit-
musérzék fejlesztése, Egyszerű 
alaplépések, magas ismétlés-
számmal, karmunkával, alaplé-
pések variálása, kombinálása, 
összekapcsolása. 
Lassú zenére legyen képes légző- 
nyújtógyakorlatokat végezni. pró-
báljon meg pihenni, relaxálni, ki-
kapcsolódni. 

Tudjon zenére 
mozogni, figyeljen 
a ritmusra. 
Gyakorlatokat vé-
gezze együtt társa-
ival. 

Zenére együtt mo-
zogni, ritmusváltás, 
iránytartás, pontos 
végrehajtás. 
Ismerje a légző- nyúj-
tógyakorlatok formáit, 
képes legyen önálló-
an alkalmazni. 

Testnevelési és 
sportjátékok: kézi-
labda, kosárlabda, 
labdarúgás 
röplabda, ököllabda 
60 óra 

Kosárlabda labda nélküli gya-
korlatok: megindulás, megállás, 
iram, irányváltoztatások, alap-
helyzetek, 
felugrásokcselezések, 
vleszakadások. 
Ladbás technikai gyakorlatok: 
Indulások, megállások, sarka-
zás, átadások, kétkezes mellső, 
felső, egykezes felső, helyben, 
mozgás közben, kosárra dobá-
sok, fektetett dobás.  
Röplabdázás labda nélküki gya-
korlatok: alaphelyzet. 
Labdás gyakorlatok: alapérinté-
sek, egyéni, páros gyakorlatok, 
alapkosárérintés, alkarérintés, 
nyitások 
Kézilabda labda nélküli mozgá-
sok: megindulás, megállás, 
alaphelyzet, irányváltoztatás. 
Labdás gyakorlatok: egykezes 
felső átadások, passzok hely-
ben, haladással, kapuralövések, 
Labdarúgásfiúk részére: játékos 
labdás feladatok, labdavezeté-
sek, passzok, átadások, kispá-
lyás foci. 
Ököllabda: röplabda tananyagá-
ra épülő labdajáték, alapérinté-
sek, passzok, játék 4:4 ellen. 

Aktív bekapcsoló-
dás a választott 
sportjátékba.  
Alapállások, lab-
davezetések, 
passzok. 

Labdakezelés az 
adott sportjátékban, 
passzok, élménysze-
rű részvétel a játék-
ban, győzelemre való 
törekvés. 
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Témakör Tananyag 
Minimum köve-

telmények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Szabadidős sportte-
vékenységek, alter-
natív környezetben 
űzhető sportok 
10 óra 

Aktivitás mosgásanyaga: Frizbi, 
dobások párokban, csoportok-
ban. A téli sportformák megvaló-
sítható módjai és téli játékok (kor-
csolyázás, szánkózás, hócsaták). 
Kerékpározás.  

Végezzen rend-
szeresen mozgást 
a szabadban 

Sportversenyeken 
való részvétel. 

Játékos sor- és vál-
tóverseny 
10 óra 

Korcsoportoknak megfelelően 
ügyességi versenyek a pályán 
(ugrás, futás, dobás, egyensúlyo-
zás). 

Képességei szerint 
egyéni, csoportos 
feladatok megol-
dása. 

Tudjon csapatban 
együtt dolgozni, pon-
tosan, gyorsan. 

A testnevelési játé-
kok 
10 óra 

Fogó-, futó-, kiszorító-, kidobó-, 
erőigénylő-, páros játékok, sza-
bályjátékok játszása életkornak 
megfelelően. 

Kapcsolódjon be a 
játékba. 

Aktívan kapcsolódjon 
be a játékba. 

Kiegészítő sport-
ágak: tollas, ping-
pong, önvédelmi és 
küzdőfeladatok 
10 óra 

Ismerje meg ezeket a sportágakat, 
alapvető sajátosságait, jellegze-
tességeit, alap mozgásait. Küzdő-
játékok, húzások, tolások, kiszo-
rítók, erőtkifejtő testnevelési 
játékok.  

Párokban, csapat-
ban tudjon dolgoz-
ni. 

Aktívan vegyen részt 
a sportágakban. 

 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Rendgya-korlatok A foglalkoztatási formák módo-
sításához szükséges alakzatvál-
toztatások (sorakozó, fejlődé-
sek, szakadozások, foglalkozta-
tási forma módosítása utasítás-
ra). Egyszerű ellenvonulások 
(fejlődések és szakadozások 
ellenvonulásban) járásban és 
futásban. 

A foglalkoztatási for-
mák módosításához 
szükséges alakzatvál-
toztatások, egyszerű 
elvonulások járásban. 

Versenyek és versen-
gések alkalmazásával 
a helyes és gyors 
végrehajtása alakzat-
változtatások, egysze-
rű elvonulások járás-
ban és futásban. 

Előkészítés, pre-
venció  

2-4-8 ütemű szabadgyakorlatok 
és szabadgyakorlati alapformájú 
társas, kéziszer- és egyszerű 
szergyakorlatok, amelyek egy-
idejűleg két alapformát is tartal-
mazhatnak (hajlításban, döntés-
ben fordítás, fordításban döntés 
stb.). Tartásjavító, a gerincosz-
lop izomegyensúlyának és a 
medence középállásának auto-
matizálását biztosító gyakorla-
tok, valamint az egyéb ortopédi-
ai elváltozásokat megelőző, 
ellensúlyozó gyakorlatok. Játé-
kos előkészítő gyakorlatok. 

Aktív részvétel a 2-4-8 
ütemű szabadgyakor-
latok és szabadgya-
korlati alapformájú 
társas, kéziszer- és 
egyszerű szergyakor-
latok, amelyek egyide-
jűleg két alapformát is 
tartalmazhatnak (hajlí-
tásban, döntésben 
fordítás, fordításban 
döntés stb.). 

Pontos végrehajtása 
illetve önálló bemuta-
tása a 2-4-8 ütemű 
szabadgyakorlatok és 
szabadgyakorlati 
alapformájú társas, 
kéziszer- és egyszerű 
szergyakorlatok, ame-
lyek egyidejűleg két 
alapformát is tartal-
mazhatnak. 

Atlétikai jellegű 
feladatmegoldások 

Futások 
A korábban tanult rajtformák 
pontos, célszerű végrehajtása. 
Fokozó futás. Vágtafutás. Futás 
feladatokkal, futás akadályok 
felett. Tartós futás iramnehezí-
tésekkel. 

Futásokat, ugrásokat, 
dobásokat speciálisan 
előkészítő és célgya-
korlatok pontos vég-
rehajtása. Távolugrás 
helyből, magasurás 
átlépő tecnikával. 
Kislabdahajítás távol-
ba.  

Rajtok különböző 
kiinduló helyzetekből. 
Gyorsfutás 60-100m 
szintidőre. Cooper-
teszt. Távolugrás 
ugrósávból. Magasug-
rás. Kislabdahajítás 
nekifutással, beszök-
kenéssel, kitámasz-
tással távolba és cél-

Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskola Távolugrás 
helyből, távol- és magasugrás 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

nekifutással (átlépő techniká-
val). 

ba. Feladatok techni-
kailag helyes végre-
hajtása. Dobások 

Kislabda-hajítás távolba és cél-
ba. Lökések tömött labdával 
helyből egy és két kézzel. Játé-
kok, versengések futással, 
szökdeléssel, dobással kombi-
nálva. 

Torna jellegű fel-
adatmegoldások  

A feldolgozandó témát speciáli-
san előkészítő és célgyakorla-
tok. 

Legalább 3-4 elemből 
álló összetett talaj-
gyakorlat bemutatása, 
az összekötő elemek 
szerepének ismerete 
és azok alkalmazása. 
Támaszugrások, füg-
gésgyakorlatok, ge-
renda gyakorlatok 
elmeinek bemutatása 
segítséggel. 

Legalább 4-5 elemből 
álló összetett talaj-
gyakorlat bemutatása, 
az összekötő elemek 
szerepének ismerete 
és azok alkalmazása. 
Támaszugrások, füg-
gésgyakorlatok, ge-
renda gyakorlatok 
elmeinek bemutatása 
önállóan összekötő 
elemekkel. 

Támaszhelyzetek és támasz-
gyakorlatok 
Talajtorna. Gurulóátfordulás 
előre és hátra (sorozatban is) és 
repülő gurulóátfordulás. Fejenál-
lás. Kézenállási kísérletek. 
Kézenátfordulás oldalt. Támlá-
zás gerendán, emelt padon 
oldal irányba. Összefüggő, 3-4 
elemből álló talajgyakorlat. Gu-
rulásokkal és gördülésekkel 
kapcsolatos testnevelési játékok  

Támaszugrások 
Terpeszátugrás harántterpeszál-
lásban előrehajló társon át 
(bakugrás). Guggolóátugrás 4 
részes (keresztbe állított) szek-
rényen segítségadással. 

 Függéshelyzetek, függésgyakor-
latok 
Gyűrűn, két kötélen lendület 
előre, hátra; lebegőfüggés; le-
függés; hátsó függés; homorított 
leugrás hátra lendületből. 
Gerenda 
(pad merevítő gerendája) 
Helyváltoztatások előre, hátra, 
oldalra. Fordulatok. Homorított 
leugrás 

  

Testnevelési és 
sportjátékok: Kézi-
labda, kosárlabda, 
labdarúgás, röplab-
da 

Speciálisan előkészítő, a labdás 
ügyességet fejlesztő feladatok 
és testnevelési játékok. A helyi 
adottságok, a tanulók érdeklő-
dése és a tanár irányultsága 
függvényében választott két 
sportjáték legfőbb játékelemei-
nek tökéletesítése. Támadás és 
védekezés alapvető megoldásai 
az adott sportjátékban. A sport-
játékok és a motorikus képes-
ségek fejlesztését szolgáló, a 
tanulók játékigényét kielégítő 
testnevelési játékok. 

A helyi adottságok, a 
tanulók érdeklődése 
és a tanár függvényé-
ben választott két 
sportjáték legfőbb 
játékelemeinek tökéle-
tesítése. Támadás és 
védekezés alapvető 
megoldásai az adott 
sportjátékban. 

A technikai elemek 
helyes végrehajtása. 
Labdakezelés: táma-
dásban, védekezés-
ben. Helyezkedés és 
labdatovábbítás. 
Alapvető taktikai ele-
mek alkalmazása. 

Természetben űzhe-
tő sportok és sza-
badidős sporttevé-
kenységek 

A lehetőségektől függően szán-
kózás, korcsolyázás, síelés, 
kerékpározás, Futással, dobás-
sal, ütéssel kombinált népi játé-
kok (nemzetek labdája, várméta, 

Végezzen rendszere-
sen mozgást a sza-
badban 

Sportversenyeken 
való részvétel. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

kötélhúzás). 

 
8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Rendgya-
korlatok 

Ellenvonulások, mint a 7. évfolyamon 
futással végrehajtva. Foglalkoztatási 
formák öntevékeny átszervezése. 
Csapatok alakítása. játékrend, váltá-
sok önálló megszervezése. A testne-
velésben alkalmazott és szükséges 
rendgyakorlatok teljes köre. 

A rendgyakorlatoknál 
kapott utasítások fe-
gyelmezett végrehajtá-
sa. 

Foglalkoztatási formák 
öntevékeny átszerve-
zése. Csapatok alakí-
tása. játékrend, váltá-
sok önálló megszerve-
zése. 

Prevenció, 
relaxáció 

2-4-8-16 ütemű, 2-3 alapformát tartal-
mazó szabadgyakorlatok és szabad-
gyakorlati alapformájú társas-, 
kéziszer- és egyszerű szergyakorlatok 
együttes és önálló végrehajtása. Tar-
tásjavító, a gerincoszlop izomegyensú-
lyának és a medence középállásának 
automatizálását biztosító gyakorlatok, 
valamint az egyéb ortopédiai elválto-
zásokat megelőző, ellensúlyozó gya-
korlatok. Játékos előkészítő feladat-
megoldások. 

A sokoldalú előkészítő 
és prevenciós gyakor-
latok hatásainak életko-
ruknak megfelelő isme-
rete és azok helyes 
végrehajtása. 

2-4-8-16 ütemű, 2-3 
alapformát tartalmazó 
szabadgyakorlatok és 
szabadgyakorlati alap-
formájú társas-, 
kéziszer- és egyszerű 
szergyakorlatok együt-
tes és önálló végrehaj-
tása. 

Atlétikai 
jellegű fel-
adatmegol-
dások  

A tanítandó anyag elsajátítását speciá-
lisan előkészítő és célgyakorlatok. 

Az atlétikai mozgások 
összerendezett, önma-
gukhoz mérten javuló 
eredményességű be-
mutatása. 

A feladatok eredmé-
nyes végrehajtása fel-
adathelyzetben. Soro-
zatugrások, versengé-
sek. 

Futások 
Eredményes rajtvégrehajtás feladat-
helyzetben. Fokozó futás, vágtafutás. 
Futás nehezítésekkel (terep, aka-
dály).Tartós futás a táv növelésével. 
Váltófutás. 

Szökdelések, ugrások 
Szökdelő iskolák. Helyből ugrások. 
Sorozatugrások. Távol- és magasug-
rás. 

Szökdelések, ugrások 
Kislabdahajítás távolba. Súlylökés 
helyből és becsúszással tömött labdá-
val. Vetések tömöttlabdával két kézzel, 
mindkét oldalra. Játékok, versengések 
futással, szökdeléssel és dobással 
kombinálva. 

Torna jelle-
gű feladat-
megoldá-
sok  

A tanítandó anyagot speciálisan előké-
szítő és célgyakorlatok. Gurulással és 
gördüléssel kombinált testnevelési 
játékok, mint a 7. évfolyamon. 

A tornagyakorlatok 
biztonságos végzése 
helyes testtartásra 
törekvéssel. 

Speciálisan előkészítő 
és célgyakorlatok isme-
rete. Összetett talaj-
gyakorlat bemutatása, 
az összekötő elemek 
szerepének ismerete 
és azok alkalmazása. 

Támaszhelyzetek és támaszgyakorla-
tok 
Talajtorna. Gurulóátfordulás előre, 
hátra, sorozatban is, valamint két guru-
lóátfordulás között felugrás fél- és 
egész fordulattal. Repülő gurulóátfor-
dulás sérülést nem okozó tárgyon át. 
Fejenállás. Kézenállás, oldalra 
kézenátfordulás. Támlázás két emelt, 
párhuzamos padon előre, hátra. Ösz-
szefüggő gyakorlat a tanult elemekből. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Támaszugrások 
Felguggolás, terpeszleugrás 4 részes 
szekrényen hosszában. Terpesz- és 
guggoló átugrás keresztben álló 4 
részes szekrényen. 

 Függéshelyzetek és függésgyakorlatok 
Mászás, vándormászás kötélen. Füg-
geszkedési kísérletek. Gyűrűn, két 
kötélen lendület előre-hátra, lebegő-
függés, lefüggés, hátsófüggés, lendü-
let hátra és homorított leugrás. 3-4 
elemből álló összefüggő gyakorlat. 
Gerenda 
Helyváltoztatások, mint a 7. évfolya-
mon, valamint ereszkedés 
guggolótámaszba és felállás. Mellső 
mérlegállás. 

  

Testneve-
lési és 
sportjáté-
kok Kézi-
labda, ko-
sárlabda, 
labdarúgás, 
röplabda,  

Speciálisan előkészítő, a labdás 
ügyességet fejlesztő feladatok, játé-
kok. A motorikus képességek fejlesz-
tését és a tanulók játékigényének ki-
elégítését szolgáló testnevelési játé-
kok. Az iskola feltételei, a tanulók ér-
deklődése és a tanár irányultsága 
függvényében választott két sportjáték 
elemeinek gazdagítása, főbb támadási 
és védekezési megoldásainak elsajátí-
tása. 

Alapvető labdakezelési 
ismeretek birtoklása, a 
játékhelyzetekhez való 
alkalmazkodás.  

Speciálisan előkészítő, 
a labdás ügyességet 
fejlesztő feladatok, 
játékok ismerete. A 
technikai elemek he-
lyes végrehajtása. 
Labdakezelés: táma-
dásban, védekezés-
ben. Helyezkedés és 
labdatovábbítás. Alap-
vető taktikai elemek 
alkalmazása, alkalma-
zásuk játékhelyzetben 

Szabadidős 
sporttevé-
kenységek 

Az iskola lehetőségei szerint korcso-
lyázás, szánkózás, síelés, kerékpáro-
zás Futással, dobással, ütéssel kom-
binált népi játékok. 

Végezzen rendszere-
sen mozgást a sza-
badban 

Sportversenyeken való 
részvétel. 

 
4) Általános fejlesztési követelmények 

a) Az egészséges testi fejlődés segítése 
(1) A tanulók tudatosan vegyenek részt testük fejlesztésében. Alkati adottságaiknak megfelelő-

en, károsodástól mentesen következzenek be a prepubertás és a pubertás kori fejlődés vál-
tozásai. Rendszeresen végezzenek mozgástevékenységet, hogy megfelelően fejlődjön ke-
ringési, légzési és mozgató rendszerük. 

(2) Előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, kerüljék a gerincoszlopot károsító 
helyzeteket, mozgásokat. 

(3) Egészségük szilárduljon. Váljanak ellenállóvá a terhelésekkel és a megbetegedésekkel 
szemben. 

(4) Ismerjék a mozgástevékenységnek és a sportolásnak az egészséges életmódban betöltött 
szerepét, és alkalmazzák azt. 

b) A mozgáskultúra fejlesztése 
(1) Teljesítményképes tudás szintjén birtokolják az atlétikában tanult technikákat. Sajátítsanak 

el egyszerűbb torna jellegű elemeket, elemkapcsolatokat. A tanult elemekből legyenek ké-
pesek összefüggő gyakorlatot végrehajtani. 

(2) Tudjanak játszani két sportjátékot. Ismerjék azok szabályait, és alkalmazzák a játéknak 
megfelelő támadási és védekezési megoldásokat. 

(3) Továbbfejleszthető szinten tudják két úszásnem alaptechnikáját. 
(4) Fejlődjenek erőben, gyorsasági erőben, állóképességben. 
(5) Motorikus képességeiket fejlesszék, ez mutatkozzon meg atlétikai-, torna-, sportjáték-, 

úszás- és küzdősportbeli teljesítményeikben. Ismerjenek meg és alkalmazzanak egyszerűbb 
képességfejlesztő eljárásokat. 
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(6) Fejlődjön izomérzékelésük, ritmuskészségük, reakció-, térbeli tájékozódási képességük, la-
bilis egyensúlyi helyzetben is biztonsággal uralják testüket. 

c) A mozgásigény fenntartás 
(1) Igényeljék a testnevelési és sportfoglalkozásokat. Jellemezze a tanulókat motorikus cselek-

vési biztonság, életvitelüket a rendszeres fizikai aktivitás. 
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13. Rajz - vizuális kultúra 

A) Alsó tagozat 

Alsó tagozatban a Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy a Vizuális kultúra szerves részét képezi. 

 
1) Általános nevelési célok: 

a) Átfogó szakmai célja a tanulók látáskultúrájának megalapozása. Feladata vizuális megismerő, befo-
gadó, alkotó képességek fejlesztése, a kommunikáció köznapi, művészi, műszaki és tudományos-
módjainak, a közlés és kifejezés képi formáinak megismertetése. Fejleszti síkbeli, térbeli ábrázoló, 
kifejező, közlő, alakító, konstruáló képességeiket. A gondolatban és érzelmekben gazdag tevékeny-
ségek által a világ érzéki- tapasztalati birtokbavételére nevel. Feladata a látás és a kéz intelligenciá-
jának kiművelése. A térszemlélet, a forma-, színdinamika és szerkezeti érzék, az anyagismeret ké-
pességei a tantárgy fejlesztő hatására emelkednek magasabb szintre. A megsokszorozódott vizuális 
hatások, technikai információk korában a tantárgy újszerű célja az információk közti szelekció, a ta-
nulók kritikus befogadási képességének megalapozása. 

b) Az általános nevelési célokhoz a kreativitás, a problémafelismerő- és megoldó képesség, a képzelet, 
a képi gondolkodás, az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi élet gazdagításával járul hozzá. A 
művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepet tölt be. Jelen-
tősen hozzájárul a kultúra értékeit becsülő, környezettudatos magatartás formálásához. 

c) Az 1-4. osztályban a vizuális nevelés célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket élményeik, tapaszta-
lataik, fantáziaviláguk kifejezéséhez, látási információk, esztétikai hatások befogadásához, alkotó te-
vékenységekhez. Az érzelmekkel kísért önkifejezés elmélyültségének megőrzése mellett az egyre 
céltudatosabb megismerés ösztönzése, képi gondolkodásuk fejlesztése, vizuális képzeletkincsük 
bővítése. Lehetővé teszi a gyermekek számára a látható, tapintható tárgyi valóságban, a képi világ-
ban való eligazodást és személyes alkotói utak bejárására bátorít. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Legyen képes a gyermek gondolatait, érzéseit, élményeit vizuális nyelvi eszközökkel, saját kifejezési 
céljai szerint és a tanuláshoz szükséges formában, a megismert technikák egyre jártasabb haszná-
latával megjeleníteni. 

b) Értse a műalkotások képi közlések, tárgyak életben betöltött szerepét. 
c) Tudjon a térben tájékozódni, tudja a maga számára értelmezni a tankönyveiben, környezetében ta-

lálható vizuális közlő, eligazító jeleket. 
d) Ízlésítéletét néhány szempont alapján indokolja. 
e) Általános nevelési követelmény a saját és mások munkájának megbecsülése, a kultúra és a környe-

zetvédelem fontosságának megértése, az esztétikai élmények iránti nyitottság, törekvés az értékes 
és az értéktelen megkülönböztetésére. 

f) A tantárgyi fejlesztés eredményeképpen várható a tanulók egyéni eltéréseket mutató képesség-, 
készség-, ismeret- és magatartásbeli fejlődése, melynek tényét minden esetben önmaguk év eleji 
szintjéhez, valamint az életkori jellemzőkhöz viszonyítva ítélünk meg. 

 
3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
Óraszámok az 1. évfolyamon: Technika, életvitel 36 óra (heti 1 óra) 
      Vizuális kultúra 72 óra (heti 2 óra) 
      Összesen: 108 óra (heti 3 óra) 
Óraszámok a 2. évfolyamon: Technika, életvitel 36 óra (heti 1 óra) 
      Vizuális kultúra 72 óra (heti 2 óra) 
      Összesen: 108 óra (heti 3 óra) 
 
1. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Vizuális nyelv 
23 óra 

Belépő tevékenységek: 
Ismerkedés a formákkal természetes, mesterséges eredet 
szerint, megjelenés szerint sík-, tér. 
Ismerkedés a színekkel: megnevezésük, tónusuk szerint. 
Ismerkedés a vonalfajtákkal, minőségekkel; felületfajták-
kal és minőségekkel. 

Tudjon viszonyítani 
(kisebb-nagyobb). 
Tudjon vonal, folt és 
színképzéssel alkotást 
létrehozni. Fejlődjön 
esztétikai érzéke. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Ismerkedés a tárgyak nagyságrelációival kisebb-
nagyobb, hosszabb-rövidebb, alacsonyabb-magasabb, 
szélesebb-keskenyebb. 
A vizuális nyelv alapelemeinek – pont, vonal folt, lap, 
tömeg, szín, – megismerése. 
Alkotás: 
Az elemek elrendezése képsíkon és térben (egyensúly, 
egyensúlytalan, ritmus, aritmus). A képmező betöltése. 
Befogadás: 
A vizuális nyelv használata a Kifejezés, képzőművészet, 
a Vizuális kommunikáció, a Tárgy- és környezetkultúra 
feladataiban. 
A vizuális kifejezőeszközök használatának megfigyelé-
se különböző ábrázolásokban 

Tudja mi a sík, tömeg, 
térforma (tapasztalás, 
érzékelés). 
Tudja, mi a pont, 
egyenes, görbe, kör. 

Kifejezés, 
képzőművé-
szet 
23 óra 

Belépő tevékenységek: 
Személyes élmények, látvány, történet kifejezése sík-
ban, térben rajzolással, festéssel, mintázással. 
Műalkotások, illusztrációk szemlélése, megbeszélése. 
Nyelv 
Formák, vonalak és színek használata, megnevezése. 
Kiemelés mérettel, színnel. 
Képi elemek helyének meghatározása és rendezése. 
Alkotás 
Személyes és közös élmények, képzetek megjelenítése 
rajzokban, festményekben, szobrokban (pl. emberekhez, 
állatokhoz, növényekhez kötődő vagy családi, iskolai té-
mák.). Szépirodalmi téma (pl. meseélmény) megjelení-
tése síkban, térben. Kitalált történetek, mesék illusztrá-
lása. 
Művészi élmények (bábelőadás, mese, vers, zenemű) 
feldolgozása, megjelenítése. Síkbábok készítése. 
Kísérletezés a színekkel a festékek keverésével. Az 
évszakok színei. 
Befogadás: 
Rácsodálkozás a természet szép látványaira. 
Tanulói munkák és műalkotások szemlélése. 
Közös beszélgetés a szépnek ítélt látványról, ábrázolt tár-
gyakról, élőlényekről, színekről, formákról. 
Szépirodalmi illusztrációkon a cselekmény és a szerep-
lők jellemzőinek összekapcsolása. 
Megfigyelés, beszélgetés (lehetőleg eredeti) szoborról, 
festményről. 
Fotók gyűjtése, csoportosítása. 

Tudja a rajzeszközök 
megnevezését, 
pont, egyenes, görbe, 
kör, sík, tömeg, tér-
forma (tapasztalás, 
énekelés – hangtér – 
útján), 
színek megnevezése. 

Vizuális 
kommuniká-
ció 
24 óra 

Belépő tevékenységek: 
Látványok megfigyelése és értelmezése. 
Vizuális jelek felismerése, megértése. 
Vonalak és foltok képeken, ábrákon. 
A fény: világos, sötét. Látványértelmező szerepe. 
A jelek vizuális tulajdonságai. 
Alkotás: 
Meghatározott célú vizuális közlések értelmezése, létreho-
zása játékos formában (pl. mesés történetekhez útvesztők 
tervezése) Térben való végigjárás, az útvesztő téri megta-
pasztalása. Tárgyak, élőlények témába ágyazott ábrázolá-
sa legjellemzőbb vonásaik megragadásával, mozdulatok 
egyéni módú megjelenítésével síkon és térben. 
Látványok megfigyelése, leírása (formák, arányok, szí-
nek, felületek). 
Befogadás: 
Elemi térviszonyok megfigyelése (lent-fent, jobbra-balra, 

Ismerkedjen meg a 
természet és az ember 
alkotta jelekkel. 
Tudjon közös beszél-
getésekbe bekapcso-
lódni, egy-egy látvány-
ra rácsodálkozni. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

elöl-hátul). 
Testmozgások, gesztusok legfontosabb jellemzőinek meg-
állapítása. 
Testek, ábrák gyűjtése, válogatása, csoportosítása a közlés 
rendeltetése szerint (pl. közlekedési, postai információs 
jelek). 

Tárgy- és 
környezetkul-
túra 
24 óra 

Belépő tevékenységek: 
Tárgyak csoportosítása, rendezgetése, formájuk és 
rendeltetésük megfigyelése. Tárgykészítés, díszítés, 
környezetalakító tevékenység. 
Forma- és színismétlések, ritmusok. 
Tárgyak térbeli helyének meghatározása. 
Alkotás: 
Térrendezéssel, játékos feladatokkal. 
Építés szabadban, zárt térben valós és meseszerű té-
mák feldolgozásával. 
Egyszerű tárgyak (pl. játékok) készítése elképzelés 
alapján mintázással. 
Díszítés. A környezet szépítése. 
Befogadás, megismeré:. 
Tárgyak “ működésének” megfigyelése, megbeszélése. 
Tárgyak formája és rendeltetése közötti összefüggés 
felfedezése, megbeszélése, tudatosítása. 
Tárgyak csoportosítása, rendeltetésük, nagyságuk, 
színük, formájuk, anyaguk szerint. 

Ismerje az évfolyam 
számára előírt eszkö-
zöket, és tudja azokat 
rendeltetésszerűen 
használni. 

Család, ott-
hon háztartás 
3 óra 

Élet a családban; családtagok bemutatása családrajz-
zal. Családi szerepek. 
Ajándék készítése családtagok számára különböző 
alkalmakra. 
Biztonságos otthon. otthoni balesetek megelőzése. 
Veszéllyelző piktogramok megismerése. 
 Munkamegosztás a családban. 
Családi időbeosztás, napirend készítés, rajzos 
promramajánlat készítése. 

Tudja a hétköznapok 
és az ünnepek ese-
ményeit megkülönböz-
tetni. Ismerje a család-
tagok szerepét. 
Ismerje a háztartási 
eszközök veszélyfor-
rásait. 

Tárgyi kultú-
ra, technoló-
giák, termelés 
5 óra 

Az anyagok 
Az anyagok fajtái, tulajdonságai, felhasználhatóságuk. 
Anyagvizsgálatok érzékszerveinkkel (látás, tapintás 
útján). 
Képlékeny anyagok, papír, faanyagok, fémhuzal, szálas 
anyagok, textilek alakítása 
Képlékeny anyagokból (gyurma, só-liszt gyurma, 
agyag, tészta) egyszerű formák alakítása gyúrással, 
lapítással, gömbölyítéssel, hengerítéssel, mélyítéssel, 
mintázással. 
Papír alakítása tépéssel, hajtogatással, nyírással, ra-
gasztással. 
Faanyagok (hurkapálca, fenyőléc) megmunkálása tör-
deléssel, darabolással, csiszolással. 
Fémhuzal alakítása hajlítással. 
Egyszerű fonalmunkák (sodrás, fonás, csomózás, 
pompon készítése) és egyéb kézműves technikák (ne-
mezelés, gyöngyfűzés). 
Síkbábok készítése papír, fa, fonal és textilanyagok 
felhasználásával. 
Építés építőelemekből (pl. konstrukciós játékok – faépí-
tő, fémépítő, Lego – felhasználásával) utánzással, kép 
és rajz alapján, illetve önálló elképzeléssel. 

Tudja az anyagfajtákat 
csoportosítani, megfi-
gyelhető tulajdonsága-
ik alapján. 

Közösségi 
munka, kö-
zösségi sze-

Iskolai és osztályrendezvények (pl. Mikulás, Karácsony, 
Farsang, Anyák napja, Gyermeknap, nemzeti ünnepek) 
előkészítése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

repek 
1 óra 

Teremdekoráció készítése a tanult technikák alkalma-
zásával. 

A média tár-
sadalmi sze-
repe, haszná-
lata 
Médiaélmé-
nyek feldol-
gozása 
5 óra 

A különböző médiumok (pl. könyv, televízió, rádió, in-
ternet, film, videojáték) megfigyelése, vizsgálata, ösz-
szehasonlítása. 
Az egyes médiumokhoz (pl. könyv, televízió, számító-
gép) kapcsolódó saját használati szokások (pl. gyako-
riság, társas vagy önálló tevékenység), médiaélmények 
(pl. tetszés, kíváncsiság, rossz élmény) felidézése, kife-
jezése és megjelenítése szóban, vizuálisan (pl. rajzolás, 
bábkészítés) vagy szerepjátékkal. 
Mesék, gyermekirodalmi alkotások és azok animációs, 
filmes adaptációinak összehasonlítása, feldolgozása. 
A kép és hang szerepének megfigyelése a mesevilág 
teremtésében (pl. animációs meséken keresztül). 
A hangok és képek által közvetített érzelmek (pl. öröm, 
szomorúság, düh, félelem) felismerése, kifejezése. 
A személyes, közvetlen kommunikáció verbális, vokális 
és testbeszéddel történő jelzéseinek felismerése, ér-
telmezése. 
A valóság és fikció közötti különbség megragadása. 
Személyesen átélt, elképzelt és a médiában látott, hal-
lott esemény megjelenítése rajzban, önállóan készített 
bábbal, szerepjátékkal. 

Ismerje a különböző 
médiumokat. 
Ismerje fel a mesék, 
és a belőlük készült 
adaptációk azonossá-
gait és különbözősé-
geit. 
Legyen képes elkülö-
níteni a különböző 
érzelmeket hangok és 
képek alapján. 

 
2. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Vizuális nyelv 
26 óra 

Belépő tevékenységek: 
A vizuális nyelv alkalmazása a látványértelmező, 
elemző feladatok megoldásában; a kifejezés és képző-
művészet, 
Vizuális kommunikáció és a Tárgy- és környezetkultúra 
gyakorlati feladatainak megoldása során. 
A vizuális nyelvi eszközök megválasztása az informá-
cióközlés szándéka szerint. 
Nyelv: 
Forma (sík): szögletes, íves, szabályos, szabálytalan, 
szimmetrikus, aszimmetrikus. 
Forma (tér): tömör, üreges, tömbszerű, áttört, gömbölyű, 
szögletes. 
Szín: vörös, sárga, kék, narancs, ibolya, zöld, zöldessár-
ga, kékeszöld, kékeslila, rózsaszín, szürke. 
Alkotás: 
A képtér rendezése, helyzetek a síkon (alatta, felette, mel-
lette, mögötte. 
Az elemek egymáshoz való viszonya (kontrasztok, ismét-
lés, ritmus). 
A 6-os színkör egy-egy világosabb, sötétebb fokozatának 
felismerése, kikeverése festékkel. 
Rokon- és ellentétes színek. 
Kiemelés elhelyezéssel, mérettel, színnel. 
Befogadás: 
A vizuális kifejezőeszközök felismerése különböző 
alkotásokon. 
A vizuális minőségek megnevezése különböző műalkotá-
sokon. 

Tudja, mi az ismétlés, 
ritmus. 
Tudja személyes élmé-
nyeit megjeleníteni képi 
formában. 
Tudjon szabályos vonal, 
folt és színritmusra épí-
tett sor- és terülő díszt 
alkotni. 

Kifejezés, kép- Belépő tevékenységek: Tudjon mintázni, gyur-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

zőművészet 
26 óra 

Egyéni élményfeldolgozás. 
A kifejezőeszközök (vonalak, foltok, színek; felületek, 
ritmusok, síkbeli és térbeli formák) árnyaltabb alkalma-
zása. 
Műalkotások megismerése, alkotók és művek megneve-
zése. 
Nyelv: 
Árnyaltabb vizuális minőségek (többféle színárnyalat, 
vonalvastagság, szabályos és szabálytalan forma). 
Formák, színek szabályos elrendezése, egyensúly. 
Egyszerű vonal, folt, színritmusok. 
Alkotás: 
Személyes és közös élmények képi- plasztikai feldol-
gozása. Elképzelt jelenet ábrázolása rajzban, festmény-
ben, szoborban. Milyen vagyok? Élményfeldolgozások 
“saját személyünk” szerepeltetésével. 
Művészeti élmény (pl. bábszínház) megjelenítése sík-
ban, térben. 
Zenéhez, hangokhoz, zörejekhez képsorok készítése. 
Befogadás: 
Egymás munkáinak és műalkotásoknak megfigyelése, az 
élmény összetevőinek (pl. anyag, forma, tér, szín, elhelye-
zés, téma) megbeszélése. 
A legismertebb festészeti műfajtípusok (pl. csendélet, port-
ré) megismerése, felismerése. 
A körplasztika, dombormű jellemzőinek összevetése (azo-
nosságok, különbségek). 
Néhány festmény, szobor alkotójának, a mű címének 
megnevezése. 
A népi bútorok megismerése, skanzen látogatás. 
Ismeretek. Fogalmak: 
szabályos, szabálytalan forma, ritmus, szimmetrikus el-
rendezés, csendélet, portré, képsor. 
Műalkotások: 
Steindl Imre: Országház, Kispaládi parasztház, Thököly-
vár (Késmárk), Medgyessy Ferenc: Anyaság, Kolozsvári 
testvérek: Szt. György szobra, Kovács Margit: Szamaras, 
Sámson dombormű, Szőnyi István: Este, Csontváry 
Kosztka Tivadar: Mária kútja, Pablo Picasso: Mária arcké-
pe, Ferenczy Noémi: Noé bárkája (gobelin-részlet), 
cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 
Technikák: 
Rajzolás, festés a tanult technikákkal. Festés vízfestékkel, 
temperával. 

mával plasztikát létre-
hozni. 
Ismerje fel a műalkotá-
sok témáit. 
Legyen képes néhány 
művészeti alkotás és 
azok alkotóinak megne-
vezésére. 

Vizuális kom-
munikáció 
26 óra 

Belépő tevékenységek: 
Ábrázolás közvetlen szemléletre támaszkodó emlékezet 
alapján. 
Képzetépítés, az egyéni formakincs gazdagítása érzéki- 
tapasztalati úton, a természet és a mesterséges környezet 
látványainak, emberi gesztusoknak megfigyelése által. 
Nyelv: 
A síkbeli ábrázolás elemei (pontok, vonalak, foltok, szí-
nek). 
A vonalfajták (egyenesek, görbék, vékonyabbak, vasta-
gabbak, határolók, felületkitöltők). 
Alkotás: 
Élőlények, tárgyak ábrázolása közvetlen szemlélet és 
emlékezet alapján. 
Képzeletbeli városok útvonalrajzának elkészítése, maket-
tek, tárgyak alaprajzának rajzolásával. 

Legyen képes egyszerű 
lenyomat készítésére. 
Tudjon egyszerűbb tár-
gyakat rajzolni modelle-
zés után. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Mimika, grimasz tanulmányozása, utánzása, megjeleníté-
se, felhasználása az élményfeldolgozásban. Változások 
tudatosan megfigyelt vizuális jellemzőinek megjelenítése 
(pl. évszak, időjárás). 
Saját információközlő jelek létrehozása (pl. tornazsák, 
az öltözőszekrény megjelölésére). 
Befogadás, megismerés: 
Élőlények, tárgyak adott szempontok szerinti vizsgálata 
(pl. anyag, jellemző forma és szín, változás). Egyszerű, 
mindennapi magyarázórajzok, jelek értelmezése, megfej-
tése (pl. tankönyv ábrái). Karakteres emberi gesztusok 
(testbeszéd, mimika) olvasása. Beszélgetés az utcán lát-
ható információs jelekről. 
Ismeretek, fogalmak: 
Mimika, grimasz. Vonalfajták, vonalminőségek. Természe-
tes és mesterséges jelek. Az ábra. 
Technikák: 
Modellkészítés papírból. Rajzolás tollal. Nyomhagyás 
nyomtatással (tárgyak nyomatat). 

Tárgy- és kör-
nyezetkultúra 
27 óra 

Belépő tevékenységek: 
Tárgyformálás, díszítés, a tárgyalkotó folyamat, forma és 
rendeltetés viszonyának tapasztalati megismerése. 
Nyelv: 
Funkcionális és díszítő formálás. A díszítés mintái, elemei. 
Alkotás: 
Tárgyak készítése, könnyen alakítható anyagokból (játék-
hoz, ünnephez, meséhez). Csomagolás készítése minta-
követéssel, csomagolóanyag díszítése egyénileg (pl. 
ajándékhoz). Környezetalakító tevékenység. Utcakép 
megfigyelése, ábrázolása emlékezeti alapon. Meseszerű 
témákhoz tartozó tárgyalkotások. 
Befogadás: 
Köznapi és ünnepi tárgyak formája, díszítése és rendelte-
tése közötti összefüggések. Használat és jelentés. 
Tárgyak megadott szempontok szerinti csoportosítása, 
vizsgálata. A tárgyak üzenetének megfejtése. 
Ismeretek, fogalmak: 
A díszítés mintái, elemei, motívum. Forma és rendeltetés. 
Használat és jelentés. Üzenet. 
Technikák: 
Ceruza-, filctoll-, golyóstoll-, kréta- és ecsetrajz. Vízfestés 
és vegyes technikák. Formázás agyagból, plasztilinból (pl. 
mintázás, hurkafelrakás, formába nyomás, pecsételés) 
Origami jellegű papírhajtogatás. Papírvágás, ragasztás. 
Dúckészítés, nyomtatás, nyomhagyás (pl. papír, termés, 
levél). Egyszerű bábkészítési technikák (pl. síkbáb, ujjbáb, 
hengerbáb). Konstruálás tárgyakból (pl. termések, dobo-
zok, textil). Nemezelés gyapjúból (ahol ez megvalósítha-
tó). 

Legyen képes egyszerű 
báb tervezésére. 
Legyen képes egysze-
rűbb tárgyak ábrázolá-
sára közvetlen szemlélet 
és emlékezet után. 

A média társa-
dalmi szerepe, 
használata 
Médiaélmények 
feldolgozása 
3 óra 

Az életkori sajátosságokhoz igazodó internethasználat 
lehetőségeinek megismerése 
A környezetünkben található különböző méretű külső, 
belső terek (pl. utca, játszótér, buszmegálló, saját 
szoba, éléskamra, fiók) épületek (pl. iskola, transzfor-
mátorház, víztorony), tárgyak (pl. cipő, táska, kilincs) 
tudatos megismerése, vizsgálata minden érzékszerv-
vel (látás, hallás, tapintás, szaglás). 
Képzeletbeli, mesebeli helyeken, terekben (pl. elvará-
zsolt kastély, boszorkány konyhája, juhász kunyhója, 
vitorlás hajó) zajló mesék, elképzelt vagy valós törté-

Legyen képes cselek-
mények megjelenítésé-
re. 
Tudja elkülöníteni a 
valóságot a fikciótól. 
Tudatosuljanak bennük 
a túlzott média haszná-
lat veszélyei. 
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netek dramatizálása, eljátszása saját tervezésű és kivi-
telezés szereplőkkel (pl. babák, botok, figurák, sík-, 
kesztyű-, árny-, óriás-, agyagfejű, bábok), terekkel, 
díszletekkel, melyek létrehozásánál a környezettuda-
tos anyaghasználat érvényesül. 
Elképzelt, mesebeli tárgyak (pl. hangszer, pálca, öltö-
zék, szőnyeg, edény, bútor, ékszer, szerszám, jármű) 
tervezése és létrehozása 

 
4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. 
b) Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás készítése. 
c) Az alkotótevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos anyag- és eszközhasználat, a 

környezettudatosság szempontjainak egyre szélesebb körű figyelembevételével. 
d) A felszerelés önálló rendben tartása. 
e) A közvetlen környezet megfigyelése és értelmezése. 
f) A képalkotó tevékenységek közül személyes kifejező alkotások létrehozása. 
g) Téralkotó feladatok során a személyes térbeli szükségletek felismerése. 
h) Alkotótevékenység és látványok, műalkotások szemlélése során néhány forma, szín, vonal, térbeli 

hely és irány, felismerése, használatára. 
i) A szobor, festmény, tárgy, épület közötti különbségek felismerése. 
j) Hagyományos kézműves technikával készült tárgyak megkülönböztetése. 
k) Látványok, műalkotások néhány perces szemlélése. 
l) Médiumok azonosítása, igény kialakítása a médiahasználat során a tudatosabb választásra, illetve 

reflektív médiahasználat. 
m) Médiaélmények változásának és médiatapasztalattá alakíthatóságának felismerése. 
n) A médiaszövegek néhány elemi kódjának a (kép, hang, cselekmény) azonosítása, illetve ezzel kap-

csolatos egyszerű összefüggések felismerése (pl. médiaszövegek emberek által mesterségesen 
előállított tartalmak, kreatív kifejező eszközöket használnak, amelyek befolyásolják azok hatását). 

o) A személyes kommunikáció és a közvetett kommunikáció közötti alapvető különbségek felismerése.  
p) Az életkorhoz igazodó internetes tevékenységek gyakorlása és az abban rejlő veszélyek felismeré-

se. 
q) Az alkotó és befogadó tevékenység során a saját érzések felismerése, és azok kifejezése. 

 
3. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Vizuális nyelv Belépő tevékenységek: 
Színellentétek megfigyelése a természetben, a környezet-
ben. Játékos színkeverési gyakorlatok, színárnyalatok 
előállítása. 
Elemek rendezése a képsíkon. 
Nyelv: 
Új vizuális nyelvi elemek: formára vonatkozó; színre vo-
natkozó. 
Formára vonatkozó: nyújtott-kövér, egyszerű-tagolt, pozi-
tív-negatív. 
Színre vonatkozó: élénk és tompa szín, ragyogó fény és 
tompa fény, formaellentét és színellentét, világos és sötét 
színellentét. 
Vonalellentét, felületellentét. 
Alkotás: 
A vizuális nyelv elemeinek megfigyelése, elemzése látvá-
nyokban, tárgyakban, műalkotásokban. 
Színkeverések: kékes-, vöröses-, sárgás-, zöldesszürke; 
barna kikeverése pirosból zöldből, pirosból feketéből, 
zöldből sárgából és feketéből. 
Ismeretek: 

Tudja, mi az azonosság, 
hasonlóság. 
Legyen tisztában a beál-
lítás tárgyainak arányá-
val. 
Tudja, mi a kontraszt. 
Ismerje a fő- és mellék-
színeket. 
Tudja a tempera és 
vízfesték jellemző fogá-
sait alkalmazni. 
Tudjon valamely ese-
ményt, élményt megfo-
galmazni. 
Legyen jártas az esz-
köznélküli anyagalakí-
tásban. 
Tudjon valamely ese-
ményt, élményt vizuáli-
san megjeleníteni. 
Ismerjen néhány nép-
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Színárnyalat, színek megnevezése (kevertszínek). művészeti technikát. 

Kifejezés, kép-
zőművészet 

Belépő tevékenységek: 
Forma, szín és tónusárnyalatok megfigyelése, kompozíció, 
ritmus tudatosabb megválasztása. Események illusztráció-
ja, történetek kifejezése képsorozatokban. 
Műalkotás vizsgálata adott szempont szerint. 
Műfajok (festészet, szobrászat) és műfajtípusok (pl. tájkép, 
életkép, csatakép) ismerete, műélmény megfogalmazása. 
Nyelv: 
Az ábrázolási szándék, a vizuális nyeli elemek és az el-
rendezés viszonya. 
Vonal-, folt-, forma- és színritmusok. A képmező. Kompo-
nálás különböző formákban (pl. álló, fekvő téglalapon). 
Az elbeszélő ábrázolás, a lényeges mozzanat kiemelésé-
nek eszközei. 
Alkotás: 
Egyéni és közös élmények feldolgozása, festményben, 
rajzban, plasztikában. 
Térviszonyokat és mozgást kifejező ábrázolások a téma 
feldolgozásában. 
Események, történetek illusztratív jellegű elbeszélő ábrá-
zolása egy képben, közös megjelenítése képsorozatokban 
(pl. rajzos napló egy kirándulásról). 
Átélt művészeti (pl. szépirodalmi, film-) események feldol-
gozása síkban és térben. 
Befogadás: 
Műalkotás olvasása, összehasonlítása szempontok sze-
rint, a műélmény megfogalmazása. 
Egyes képzőművészeti műfajok (festészet, szobrászat) és 
műfajtípusok (pl. tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika) 
jellemzőinek elemzése. 
Néhány tanult műalkotás, valamint szerzőjének és a mű 
címének ismerete. 
Könyvtárhasználat, elérhető helytörténeti vagy közgyűjte-
mény felkeresése. 
Ismeretek, fogalmak: 
folt-, forma-, színritmus, komponálás, képmező, illusztrá-
ció, rajzos napló, tájkép, csatakép, emlékmű, kisplasztika. 
Műalkotások: 
Hollókői ház, Füstös konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakó-
ház külső és belső képe, Árva vára, Pollack Mihály: Nem-
zeti Múzeum, Schaár Erzsébet: Kirakat, Constantin 
Meunier: Teherhordó munkás, Ferenczy Béni: Játszó fiúk, 
Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép – ezüstvessző rajz, Hóna-
pok – Berry herceg hóráskönyvéből, Eugéne Delacroix: 
Villámtól megriadt ló, Paul Cézanne: Csendélet, Ferenczy 
Károly: Festőnő, Fényes Adolf: Testvérek, Vaszilij Kan-
dinszkij: Festmény három folttal, Bálint Endre: Vándorle-
gény útrakél, Kentaur alakú aqumanile, Ember alakú butel-
la. 
Technikák: 
Modellkészítés papírból. Kollázs, textilplasztika. Rajzolás 
tollal, grafittal, krétával. Festés vízfestékkel, temperával.  

Legyen képes élmény 
befogadására saját és 
társai munkájának 
elemzése során. 
Ismerjen legalább 3-3 
műalkotást és alkotóját, 
azokról tudjon össze-
függően beszélni. 
Ismerje lakóhelyének 
legalább egy nevezetes 
műalkotását. 
Tudja, mi a tájkép, csa-
takép, emlékmű, kis-
plasztika. 
Legyen képes alkal-
mazni néhány technikát. 
(pl. szövés, fonás) 

Vizuális kom-
munikáció 

Belépő tevékenységek: 
Nézetek alkalmazása a térábrázolásban. 
Mozgásábrázolás, változás fázisainak rögzítése. Ábra és 
üzenet kapcsolatának vizsgálata. Térkép, alaprajz megér-
tése. 
Nyelv: 
A jellemző nézet és a formajele. A körülhatároló- és jelölő 

Gyermekkori sajátossá-
gainak megfelelően 
tudjon jeleket felismerni, 
új jeleket alkalmazni a 
közlekedés vagy tanul-
mányaihoz kapcsolódó-
an más területen. 
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vonal. A folt és felület betöltésének eszköze. Forma egy-
szerűsítése foltra. 
Alkotás: 
Egyszerű természeti (állatok) vagy mesterséges tárgy 
ábrázolása látvány szerint, valamint elöl- és oldalnézetből. 
Elképzelt tér ábrázolása felülnézetből (pl. várkastély, sá-
tortábor), esetleg makettjének elkészítése. 
Konkrét útvonal megrajzolása emlékezetből. 
Változások, folyamatok, jellegzetes állapotok, helyzetek 
ábrázolása képsorokkal. 
Egyszerű összefüggések ábrázolása magyarázó rajzzal. 
Meghívó tervezése elképzelt eseményhez. 
Befogadás: 
A közvetlen természeti és mesterséges környezet szemlé-
lése, jellegének leírása. 
Tárgyak vizuális jellemzőinek megállapítása (síkjellegű, 
tömbszerű forma). 
Tárgyjellemző nézete, a látvány és ábra megfeleltetése. 
Egyszerű alaprajzok és térképek olvasása, értelmezése, 
összevetésük a valós terekkel. 
Történés sorrendjének értelmezése fázisrajzok alapján (pl. 
képregény). A fázisrajz és a folyamatábra rendeltetése. 
Képi információk értelmezése: egyszerűség, érthetőség, a 
jelek és a jelentés viszonya. 
Ismeretek, fogalmak: 
Elöl- és oldalnézet, felülnézet, körülhatároló, jelölő vonal, 
jelek, jelzések, jelképek, makett, magyarázó rajz, sík- és 
tömbforma – a látvány és az ábra, fázisrajz, folyamatábra. 
Technikák: 
Rajzolás grafittal, krétával. Montázs, kollázs. Papírhajtoga-
tás, papírkivágás. Festés temperával. Nyomatok (radír, 
burgonya, levél). 

Tárgy- és kör-
nyezetkultúra 

Belépő tevékenységek: 
Önálló tárgykészítés adott rendeltetésnek megfelelően. 
Mai és régi tárgyak formájának, funkciójának összevetése. 
A lakóhely egy jelentős emlékének, közgyűjteményének 
megismerése. 
Könyvtárhasználat. 
Nyelv: 
A használati tárgyak külső megjelenésében látható jelen-
tés, ennek kifejező eszközei (alakja, színei, mintái, anya-
ga). 
A tervezés és eszköze: a vonal. 
Alkotás: 
Funkciónak megfelelő egyszerű terv készítése (pl. bábok, 
játékok, edények, taneszközök). 
Csomagolás készítése minta után, és egyéni elképzelés 
alapján (papírból, textilből). 
Az egyszerű tárgyalkotó folyamat végig vitele: ötlet (gon-
dolati terv), elkészítés, kipróbálás. 
Környezetalakító tevékenység (pl. díszletkészítés). 
Befogadás: 
A rendeltetés (tartalom) és a forma összefüggéseinek 
megfigyelése, elemzése, a jelen és a múlt néhány tárgya 
és a lakóhely-jellegzetes építményei kapcsán. 
A tárgyalkotás, konstruálás lépései, folyamata. 
A funkcionális és anyagszerű formaképzés néhány szabá-
lya (pl. használhatóság). 
Építmények összehasonlítása megadott szempontok (pl. 
rendeltetés) alapján. 

Legyen képes alkal-
mazni néhány kézmű-
ves-technikát. 
Legyen képes egyszerű 
bábokat tervezni, meg-
alkotni. 
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Az alaprajz fogalmának megismerése, értelmezése. 
Ismeretek, fogalmak: 
tervezés, az alkotás folyamata, tartalom és forma, funkció 
és használhatóság, az alaprajz fogalma. 
Technikák: 
Rajzolás: rosttollal, krétával és ceruzával. Viaszkarc. Fes-
tés temperával, vízfestékkel, krétával, vegyes technikával. 
A mintázás újabb technológiai változatai: építés lapokból, 
szabásminta alapján, díszítés nyomhagyással. Különféle 
tárgy- és anyagnyomatok, kollázs technikák. Papírtárgyak, 
papírmunkák (kivágások, papírmetszet, mozaik, montázs). 
Konstruálás különböző modellező anyagokból (textil, pa-
pír, agyag, talált tárgyak, termések). 
Ismeretek a megismert műalkotás technikákról: akvarell, 
olajfestmény, kő-, agyag- bronzszobor. 

 
4. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Vizuális nyelv Belépő tevékenységek: 
Vizuális nyelvi ismeretek modellezése tárgyegyüttes, lát-
vány összeállításával. 
Kifejező és ábrázoló típusú feladatok a vizuális nyelvi ele-
mek gyakorlására. 
Nyelv: 
Vizuális elemek relációja (azonosság, hasonlóság, arány-
viszonyok, szimmetria. 
Színek tónusai; sötét és világos színértékek. 
Alkotás: 
Hangulatok, érzelmek kifejezése színekkel 
Formák téri elrendezése, egyes térrendezési konvenció 
használatával. 
Térábrázolási konvenciók ismeretében síkon téri szerkezet 
felismerése (fotókon, műalkotásokon) 
A látszat illúziójának keltése a képmezőben történő lej-
jebb- feljebb helyezéssel és takarással. 
Ismeretek: 
azonosság, hasonlóság, arány, szimmetria 
12 tagú színkör, színárnyalatok. 

Ismerjék a vizuális nyelv 
alapelemeit, tudják a 
kifejezési szándéknak 
megfelelően használni a 
kompozíciós eljárásokat. 
Legyenek képesek 
személyes élményeik 
életkoruknak megfelelő 
szinten történő megjele-
nítésére képen és plasz-
tikában.  
Legyenek képesek a 
valóság téri viszonyait 
rajzukban takarással, 
feljebb-lejjebb helyezés-
sel, nagyságviszonyuk 
érzékeltetésével kifejez-
ni. 
Ismerjék a fő- és mel-
lékszíneket, legyenek 
képesek a színek keve-
résére, a színárnyalatok 
megkülönböztetésére. 
Ismerjék a 12 tagú szín-
kör színeinek nevét, 
tudják kikeverni ezeket. 
Ismerjék a tanult kom-
pozíciós elemeket, kife-
jező eszközöket, tudják 
azokat alkalmazni. 
Tudják a látványnak 
megfelelően meghatá-
rozni a rajzlap helyzetét. 

Kifejezés, kép-
zőművészet 

Belépő tevékenységek: 
Ellentétek megjelenítése, hangsúlyozás kiemeléssel. 
Vizuális nyelvi elemek árnyalt alkalmazása, tudatos kom-
ponálás. 
A gondolat, hangulat kifejezéséhez az eszköz megválasz-
tása: a formák, foltok, tömegek, elrendezése. Műalkotások 

Tanári irányítással tud-
ják az összetettebb 
mesterséges és termé-
szetes formák arányait, 
részarányait megközelí-
tő pontossággal ábrá-
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hatása, témája és technikája közötti összefüggés jellemző-
inek felismerése. Képzőművészeti műfajok rendszerezése, 
népművészeti tárgyak megismerése. 
Nyelv: 
Összetettebb vizuális minőségek szélesebb skálájának 
ismerete és használata az alkotásban. 
Ellentétek, színkontraszt, vonalkontraszt. A színek hangu-
lati hatása. Kiemelés forma- és színminőséggel, mérettel, 
elhelyezéssel, kontraszttal, vonalvastagsággal. 
Egyensúly és feszültség, szimmetria, aszimmetria. 
Komponálási, kifejezési eljárások gondolkodási módsze-
rei. 
Alkotás: 
Adott témához kapcsolódó élmény, hangulat feldolgozása 
síkban, térben. 
Jellegzetes mozgások kifejezése elképzelt vagy megtör-
tént események ábrázolásával. 
Művészi és köznapi élmények, emlékek, gondolatok és 
történetek feldolgozása közös alkotásokban (pl. illusztráci-
óban, képsorozatban, szoborkompozícióban). Ülő alak 
mintázása egy tömbből, ábrázolása síkon. 
A portré. Milyen vagyok? Milyennek látom magam? Arc-
képfestés, az arc plasztikai minőségei. 
Képek, tárgyak jelentésmódosítása formaátírással, átszí-
nezéssel, megszemélyesítéssel. 
Befogadás: 
Képzőművészeti alkotások leírása, a legfontosabb vizuális 
nyelvi, kompozíciós, tematikai és a mű típusából adódó 
hatás értelmezése. 
Egyes képzőművészeti műfajtípusok jellemzői (pl. vallásos 
téma; életkép, történelmi kép, illusztráció, lovas szobor, 
kisplasztika) . 
Festmény, grafika és szobor szerzője, címe, műfaja, tech-
nikája, műtípusa. 
A múzeumok szerepe. Az elérhető közgyűjtemény, kiállí-
tás megtekintése, a lakóhely nevezetes szobrainak, épüle-
téinek megismerése. 
Könyvtári munka. 
Ismeretek, fogalmak: 
egyéni stílus, ellentét, színkontraszt, vonalkontraszt, 
egyensúly, feszültség, szimmetria, aszimmetria, formaát-
írás, műtípusok közül: vallásos téma, életkép, történelmi 
kép, illusztráció, lovas szobor , kisplasztika. 
Műalkotások: 
Kerített ház – Pityerszer, Botpaládi ház, Faragott, festett, 
oromzatos ház – Hegyhátszentpéter, Hollókői ház, Füstös 
konyha, Matyó tisztaszoba, Mai lakóház belső és külső 
képe, Budapest Hősök tere, Vajdahunyad vára, Makovecz 
Imre: Sárospataki Művelodési Ház, Ligeti Miklós: Anony-
mus, Ferenczy Béni: Bem érem, Götz János: Szarvas, 
Cseh László: Táncolók, Michelangelo: Ádám teremtése, 
Ferenczy Károly: Október, Fényes Adolf Babfejtők, Koszta 
József Tányértörölgetők, Wágner Sándor: Dugovics Ti-
tusz, Glatz Oszkár: Birkózók, Kapatisztító, Kunsági gyap-
júhímzés, Hímes tojás, Mézeskalácsbáb, Aratókorsó, Tá-
lak, Miskakancsó, Magyar koronázási jelvények. 
Technikák: 
Rajzolás, festés szabadon választott technikákkal. 
Mintázás agyaggal. 

zolni nézőpont figye-
lembevételével takarás-
ban, rálátásban. 
A műalkotások elemzé-
se során ismerjék fel a 
tartalmi vonatkozásokat. 
Legyenek képesek tár-
gyak folyamatos megfi-
gyelésére, megjeleníté-
sére megfigyelés alap-
ján. 
Legyenek képesek tár-
gyak különböző nézeti 
rajzának elkészítésére. 
Ismerjenek legalább 
három műalkotást és 
azok alkotóját. 

Vizuális kom- Belépő tevékenységek: Igazodjanak el a szá-
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

munikáció A térábrázolás új eleme a közvetlen megfigyelésen alapu-
ló forma- és színtanulmány, a takarás megfigyelése, di-
namikus mozgásábrázolás. 
Nézetrajzok, útvonalrajzok, térképek készítése. 
Nyelv: 
A formák (foltok, tömegek) és színek közlési szándékának 
megfelelő elrendezési módjai a kiválasztott képmezőfor-
mában illetve a térben. Foltok, tömegek, mint a testesség 
hangsúlyozásának eszközei. 
A vonal kiemelő szerepe a “keresgélő”, vázoló vonalak, a 
körvonal, vonalrendszerek, szerkesztett és szabadkézi 
vonalak. 
A sötét-világos, hideg-meleg kontrasztok figyelemfelhívó 
jellege. 
Alkotás: 
Modellek rálátásos ábrázolása megfigyelés alapján (szín-
beli és tónusos megjelenítés). 
Tapasztalati úton megismert folyamatok jellegzetes állapo-
tainak ábrázolása (pl. egy növény élete). 
Egyszerű térosztásokat közlő alap- és térképrajzi vázlatok 
készítése. Jelalkotó forma-, vonal-, színredukciók. 
Befogadás: 
Térkifejezési módok: nézőpont jelölése, takarás, feljebb-
lejjebb helyezés. A felülnézet. 
Magyarázórajzok, folyamatábrák, vizuális közlő jelek funk-
ciója; olvasásuk, üzenetük értelmezése. 
Sík- és térformák jellemzői. 
Színismeretek összefoglaló áttekintése. 
Ábra és látvány kapcsolatának elemzése. 
Ismeretek, fogalmak: 
A formák, tömegek és színek elrendezési módja a képme-
zőben, illetve térben. 
Sötét-világos, hideg-meleg színkontraszt. Folyamat és 
ábrázolás. Alaprajz és térképvázlat. Forma-, vonal- és 
színredukció. 
Technikák: 
Rajzolás grafittal, rosttollal, diófapáccal. Modellkészítés 
papírból. Origami hajtogatás. 
Nyomhagyások nyomással, préseléssel. 

mukra fontos jelekben, 
ábrákban, tudjanak ma-
guk is jól értelmezhető 
jelet konstruálni. 
Legyenek képesek érté-
kelő véleményt mondani 
saját és társaik munká-
járól. 

Tárgy- és kör-
nyezetkultúra 

Belépő tevékenységek: 
Tárgykészítés adott igény alapján. Tárgyelemzés, épület-
elemzés az anyag, a rendeltetés és forma kapcsolatának 
feltárásával. 
Nyelv: 
A tárgyakat használó (fogyasztó) egyéni stílusa, formaje-
gyei. A rendeltetés, az anyag , a forma, a díszítés és a 
méret összehangolása, célnak megfelelő megválasztása. 
Az épület külső kifejező eszközei (méret, tömeg, tagoltság, 
anyag, hely). 
Alkotás: 
Egyéni igényt kielégítő tárgyak használatának megfelelő 
elkészítése. Egyszerű tárgy, épület modellezése, tervezé-
se. Tanszerek tervezése, készítése. 
Agyagedények készítési módjának megismerése, meg-
formálása. 
Zárt és nyitott formák tervezése, elkészítése. 
Környezetalakító tevékenység (pl. kiállítás rendezése, 
alkalmi teremdíszítés). 
Befogadás: 
Megfigyelések a külső és belső térben, nyitott és zárt te-

Ismerkedjenek meg 
lakóhelyük, környezetük 
művészeti emlékeivel, 
népművészeti hagyo-
mányaival.  
Tárgyalkotás során is-
merjék és alkalmazzák a 
balesetvédelmi szabá-
lyokat 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

rek, térrészek hatása. A közvetlen környezet tárgyaiban a 
tartalom és forma kapcsolatának megismerése. 
Köznapi és ünnepi tárgy és tárgycsalád elemzése a ren-
deltetés, az anyag, a méret, a forma legegyszerűbb össze-
függésének bemutatásával (magyar és más kultúrákból 
származó példákon). 
Helytörténeti gyűjtemények, közgyűjtemények rendelteté-
se. 
Ismeretek, fogalmak: 
egyéni stílus, formajegyek, méret, tömeg, tagoltság, a 
modell,lakóépület, középület, népi építészet. 
Technikák: 
Az előző évben már tanult technikák újabb technológiai 
változatai. Kollázs és montázs. 
Anyagátalakítások: papírhajtás, agyagmunkák, vágás, 
madzagszövés. Fonás, gyöngyfűzés. Textil-, drót- és pa-
pírplasztikák, tárgykonstrukciók, modellek. 
Művészeti technikák ismertetése a megismert műtípusok 
kapcsán (pl. egyedi rajz, sokszorosító grafika, kő- és fafa-
ragás,...) 
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B) Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) A rajz tantárgy legfontosabb célja a tanulók látáskultúrájának fejlesztése. Ki kell alakítani a gyer-

mekben egy tudatos szemléletmódot. Ennek segítségével képessé kell válnia az őt körülvevő világ 
vizuális információáradatának feldolgozására. A rengeteg külső ingert tudnia kell felfogni, értékelni, 
rangsorolni. A környezetét egyre kritikusabban vizsgáló kiskamasz rendkívül fogékony a látható világ 
jelenségeire. Ezt kell nekünk, rajztanároknak kihasználnunk a feladatok életszerű, könnyen érthető 
megválasztásával. Ez az egyik legfontosabb tantárgyi motiváció. Fontos eszköz abban, hogy a 
gyermek szívesen és lelkesen vegyen részt óráinkon. Ébren kell tartanunk az érdeklődését a világ 
sokszínűsége, értékei iránt. Képessé kell tenni a gyermeket a természet szépségének felismerésére, 
visszatükrözésére. 

b) A saját képességeivel párhuzamosan az alapvető vizuális jelekkel, eszközökkel és technikákkal is 
meg kell ismertetnünk a gyermeket. Így képessé válik az önálló megismerésre, befogadásra és alko-
tómunkára. Az alkotómunkában lehetőséget kell adnunk arra, hogy a neki megfelelő eszközökkel 
tudja magát tudatosan kifejezni. A tanuló kreativitását elősegítik az egyéni élményeken alapuló fel-
adatok. Ilyenek például a családi események, iskolai rendezvények, sportesemények rajzi megfo-
galmazásai. Saját élményeinek vizuális formába öntésekor újra átélheti és értékelheti a megtörtént 
eseményeket. Törekedni kell arra, hogy a gyermek saját ötleteit megvalósíthassa a tanórákon. Az át-
lagosnál tehetségesebb tanulóknak differenciált feladatokkal kell biztosítanunk az előrehaladásukat. 
Ezek a feladatok összetettebb, nehezebb megoldási módokat kínálnak az arra képes alkotóknak. 

c) A művészettörténeti ismereteket konkrét feladatokkal kell kapcsolnunk a társművészetekhez. A tör-
ténelem a magyar irodalom és az ének-zene tantárgyakkal együtt haladva, közösen kell felébreszte-
ni a gyermekekben az egyetemes kultúrkincs iránti érdeklődést. Hazánk jelentősebb alkotásain ke-
resztül reálisabb képet alakít ki szűkebb és tágabb környezetének viszonyáról. Az egyetemes, a 
nemzeti és a népi kultúra megismerésével egyre bővül, és színesedik a világról alkotott képe. Mind-
ezek ismeretében egy környezetére igényes, annak értékeiért felelősséget érző magatartás kialakí-
tása a célunk. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Oktató-nevelő munkánk során tapasztalhatjuk, hogy a tanulók különböző szinten képesek elsajátíta-
ni az új ismereteket. Ennek okai leginkább az egyéni fejlettségük különbségeiben és az adottságaik 
közti eltérésekben rejtőznek. Figyelembe kell vennünk az életkori sajátosságokat, hiszen a különbö-
ző korosztályoktól más-más színvonalú teljesítményt lehet és kell elvárnunk. A tanítási órákon mind-
ezek tudatában kell fejlesztenünk a gyermekek képességeit. A befogadó és megismerő képesség 
mellett alapkövetelmény az alkotóképességek kibontakoztatása. A képességfejlesztés eredményes-
ségét nehéz rövid távon lemérni. Ezért célszerű hosszabb távon egy-egy (hasonló jellegű) visszatérő 
feladattal ellenőrizni munkánk hatékonyságát. 

b) A befogadás és megismerés képessége alapvető fontosságú, hiszen ez a korosztály rendkívül fogé-
kony a vizuális ingerekre. A modern technika elterjedésével a mai tizenévesekre amúgy is hatalmas 
információhalmaz zúdul nap mint nap. Az audiovizuális és a számítástechnikai eszközök hatéko-
nyabb és gyorsabb megismerést eredményeznek. Ezeket a tkp. virtuális ismereteket kell a bevált 
(hagyományos) technikai repertoárunkkal kombinálnunk. A gyermek figyelmét tudatosan irányíta-
nunk kell a konkrét feladatokkal. Pontosan megfogalmazott, egyértelmű gyakorlatokkal jól alakítha-
tók, fejleszthetők a képességek. Ilyen feladatok például a közvetlen természet megfigyelések, a be-
állítások utáni tanulmányrajzok. A modelleket nem elég síkban ábrázolni, plasztikai megoldásokra is 
szükség van. Nagyon fontos, hogy a gyermek kézbe vehesse, megtapogathassa az ábrázolt tárgya-
kat. A többféle érzékszervvel biztosabb, sokoldalúbb tudás birtokába juthat. A művészettörténeti ta-
nulmányokhoz kapcsolódó feladatok a vizuális memóriát és az önálló ítéletalkotást segítik elő. Az 
egyes korszakok, stílusok alkotásainak elemzésével tovább bővül a gyermek szókincse, kifejező-
készsége. Jellemzően egyre bátrabban és reálisabban képes értékelni egyes esztétikai produktu-
mokat. Ezt elősegítendő, az alkotó jellegű órák végén mindig hagyjunk időt a közös értékelésre. A 
gyermekek az elkészült munkák szóbeli, közösség előtti értékelését általában szívesen végzik. Nem 
a rajztartó mappának, vagy a tanárnak “termelünk” ugyanis, hanem magunk és egymás örömére. 
Közösségnevelő hatása elvitathatatlan a módszernek. Gyűjtőmunkákkal is sokat tehetünk a tanulók 
szélesebb látókörének kialakításáért. A környezetére nyitott, annak értékeire fogékony gyermek tole-
ranciája és beleérző képessége is nagyobb, mint társaié. Közös programokkal, kiállítások látogatá-
sával, sőt saját csoportos kiállítás szervezésével is remek csapatot hozhatunk létre. A közösségen 
belül az egyén könnyebben megtalálja helyét a társak kritikáinak segítségével. 

c) Az alkotóképességek fejlesztésénél kihasználhatjuk a korosztály fogékonyságát, érdeklődését az új 
technikák és tevékenységformák iránt. Egy látványosabb megoldás, vagy szokatlan nézőpont köny-
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nyen “beindítja” a gyermek fantáziáját. A színek, formák, a részletek aprólékos megfigyelése mellett 
a korosztályra jellemző egyfajta globális szemlélet. Ez azt jelenti, hogy a szerteágazó, bonyolultabb 
formákat gyakran tömöríti nagyvonalúan. Jól kihasználhatjuk ezt a redukciós feladatoknál. A gyer-
mek lényeglátása határozottabb ugyanis a felnőttek sémákra épülő gondolkodásmódjánál. Sokkal 
nagyobb kreativitás jellemző rájuk, előszeretettel nyúlnak egyszerre több anyaghoz is, bátran kever-
ve a technikákat. Ezért kell minél többféle módszert és eszközt adni a kezükbe. A látható világ tük-
rözése mellett fontosak az elsősorban a fantáziát igénybe vevő feladatok. Ezekben a gyermek ren-
geteg kötöttségtől mentesül, szabadabban alkothat. A reproduktív és a produktív jellegű munkáknak 
megfelelő részarányban kell jelen lenni pedagógiai programunkban. 

d) A tantárgy jellegéből adódóan az egyes tevékenységi formák az egész iskolaszakaszt átívelik, a fő 
különbség a megoldásban, a műveleti szintek fejlettségében mutatkozik. Célszerű bizonyos kulcs-
feladatokat egy-egy tanév, sőt az egész négyéves periódus folyamán bizonyos változtatásokkal né-
ha megismételtetni. Ezekkel a munkákkal hosszabb távon lemérhető a képességek tényleges fejlő-
dése a tanulóknál. A helyi tanterv felépítésénél érdemes először ezeket a kulcsfeladatokat eldönteni, 
és ezekre, valamint az évfolyamokra előre meghatározott művészettörténeti témakörökre felfűzni a 
konkrét tananyagot. 

 
3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5-6. osztály: 
 
A tantárgy óraszáma a választható keret terhére 5. évfolyamon 1 órával, 6. évfolyamon 0,5 órával megemel-
kedik. Ennek alapján óraszámaink a következő képpen alakulnak: 

 

Tematikai egység 
Kerettantervi 

órakeret 
5. évf. 6. évf. Összes 

Kifejezés, képzőművészet, 
Valóság és képzelet 

10 12 10 22 

Kifejezés, képzőművészet, 
Stílus és mozgás 

14 14 10 24 

Vizuális kommunikáció 
Idő- és térbeli változások 

5 5 5 10 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

5 8 5 13 

Vizuális kommunikáció 
Kép és szöveg 

8 8 8 16 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tervezett, alakított környezet 

12 12 8 20 

Tárgy- és környezetkultúra 
Tárgy és hagyomány 

10 13 8 23 

Összesen 64 72 54 126 

 
6. évfolyamon a tantárgy tanítása a 2010/2011-es tanévtől műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatá-
sával, az ének-zene tantárggyal egységben valósul meg. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kifejezés, képzőművészet 

Valóság és képzelet 
Órakeret 

22 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek vizuális megjelenítése kü-
lönböző eszközökkel az előtanulmányok során szerzett tapasztalatok alkalmazá-
sával. Tér és sík megkülönböztetése, megjelenítése különböző méretű és formá-
jú felületeken való komponálással. Önálló vélemény megfogalmazása saját és 
mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A valóság, modell (pl. épített és természetes környezet, tárgyak, alakok) cél-
irányos megfigyelése adott szempontok (pl. térbeli helyzet, arány, plaszticitás, 
színviszonyok) alapján, és ábrázolása síkban illetve térben, különböző techni-
kákkal (pl. grafika: ceruza, tus, pác, kréta, fotó, akvarell, tempera, mintázás, 
konstruálás). 
Egyszerű téri helyzetek leírása (pl. formai, szerkezeti, felületi, tónusbeli), az 

Magyar nyelv és irodalom:  
a műélvezet megtapasztalá-
sa. 
Matematika:  
pontos megfigyelés, lényeg-
kiemelés. 
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adott valós látvány sajátosságaiból kiinduló kompozíció egy részletének képi 
igényű nagyítása, illetve kompozíciós variációk létrehozása, különböző színes 
technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, pasztell-, olajkréta, vegyestechnika). 
Szabad asszociációs és vizuális játékok adott témára (pl. fogalom, jelenség, 
hang, szín, mozgás, gondolat, érzés, tárgy, cselekvés). Az előhívott impresz-
sziók megjelenítése síkban, térben, időben. 
Irodalmi, zenei, filmes élmények felidézése, és a létrejött személyes tartalmak 
megjelenítése a kifejezési szándéknak megfelelő anyagok, eszközök, mére-
tek felhasználásával (pl. színes, grafikai technika, mintázás, konstruálás, ins-
talláció talált tárgyakból, fotó). 

Ének-zene:  
zenei élmény feldolgozása. 
Dráma és tánc: dramatikus 
improvizációk irodalmi, kép-
zőművészeti, zenei művek 
alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Tömörítés, kiemelés, kompozíció, szín-, vonal-, formaritmus, variáció, színharmónia, 
színkontraszt, főszín, mellék/kiegészítő szín, komplementer, méretarány. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 
Stílus és mozgás 

Órakeret 24 
óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak felismerése. A 
megfigyelt jelenségek térbeli helyzetének, arányainak, plaszticitásának és szín- és 
fényviszonyainak megfigyelése és ábrázolása. A legjelentősebb művészettörténeti 
stíluskorszakok és irányzatok elemi ismerete legjellemzőbb műtárgyain és szim-
bolikus tárgyain keresztül, gyakorlati feladatok előkészítő szakaszába ágyazottan. 
A vizuális nyelv alapelemeinek és azok egymáshoz való viszonyának értelmezé-
se. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző mozgások (pl. emberi, állati, ipari, gépi, mechanikai, kémiai, földraj-
zi, biológiai) megfigyelése és rögzítése egy vizuális látványban, felhasználva 
megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 
Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatá-
rozott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, 
alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. 
Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, 
művészettörténeti korszakok, (pl. őskor, ókori egyiptom, ókori görög és római, 
romanika, gótika, reneszánsz, barokk) stílusjegyeinek elemzése, 
összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. műfaj, formarend, 
technika, kifejezőeszköz, tériség) szerint. 
Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műalkotások, fotók, filmek, 
élmények, álmok, közösségi alkalmak) szöveges leírása, a vizuális közlés köz-
napi és művészi formáinak azonosításával. A leírás alapján személyes feldol-
gozások megjelenítése síkban, térben vagy időben (pl. festés, plasztika, para-
frázis, intermediális: pl. fotográfia, kinetikus, installációs, environment, ese-
ményművészet) a tárgyalt művészettörténeti korszak inspiráló felhasználásá-
val. 

Természetismeret:  
Az emberi test, testarányok. 
Mozgásképesség. 
Matematika: 
változó helyzetek, 
időbeliség. 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
történeti korok, korszakok. 
Magyar nyelv és irodalom:  
különböző kultúrák eltérő 
szemléletének megtapasz-
talása. Könyvtárhasználat. 
Ének-zene: zenetörténeti és 
zeneirodalmi alapismeretek 
a befogadói hozzáállás 
fejlesztése céljából. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, plaszticitás, arányrendszer, kompo-
zíció, képkivágás, képsík, képi és optikai helyzetviszonylat, takarás, pont, vonal, 
felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, nagyság, kiegészítő 
szín, kevert szín, kontraszt, tónus, szín-, vonal-, formaritmus. 

 
Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Vizuális kommunikáció 

Idő- és térbeli változások 
Órakeret  

10 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természeti vagy épített környezet idő és térbeli változásainak sűrített megjelení-
tése. Természettudományos és technikai megfigyelés és gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mozgásélmények megfigyelése valóságos vagy mozgó-
képi példák alapján, a mozgássor fázisokra bontása (pl. 
mozgókép „kikockázása”). A mozgás megjelenítése vizu-
ális átírással (pl. egyszerű tárgy-animáció, optikai játé-
kok: pörgetős füzet, zootrop szalag). 
A természet, (pl. növény, időjárás, ember, táj, állat) az 
épített környezet (pl. épület, település, híd) időbeli folya-
matainak, változásainak (növekedés, pusztulás, fejlődés, 

Magyar nyelv és irodalom: történet ideje, helyszí-
ne, cselekmény kezdő- és végpontja, cselek-
ményelemek sorrendje. 
Természetismeret:  
mozgás és idő változása; ciklikus jelenségek. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-
tek:  
az idő ábrázolása vizuális eszközökkel. 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 238 

lebomlás, öregedés, penészesedés, rozsdásodás) meg-
figyelése, modellezése (pl. hószobor, anyag változása 
kitéve az időjárásnak) személyesen választott cél érde-
kében (pl. emlékek felidézése, napi tevékenység terve-
zése). A folyamatok dokumentálása, ábrázolása saját 
készítésű fotókkal, képekkel, szöveggel. 

Dráma és tánc: Mozgásfolyamatok, mozgássor. 
Informatika:  
adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba 
rendezése, használata. 
Matematika:  
változó helyzetek, időben lejátszódó történések 
megfigyelése, a változás kiemelése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mozdulat, mozdulatsor, hely- és helyzetváltoztatás, állapotváltozás, folyamat, fázis, 
valós idő, lassítás, gyorsítás, állókép, mozgókép, képkocka, tárgy-animáció, zootrop-
szalag. 

 
Tematikai egy-
ség/ Fejlesztési 

cél 

Vizuális kommunikáció 
Jelértelmezés, jelalkotás 

Órakeret  
13 óra 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

Magyarázó rajzok, képes használati utasítás pontos értelmezése. A legfontosabb vizuá-
lis jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, alkotó használata. Képi utasítások köve-
tése, illetve ilyenek létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Képes (pl. fotósorozat), rajzos használati utasítás létrehozá-
sa az előzetesen értelmezett képi utasítások (pl. műszaki 
berendezések üzembe helyezése, tárgyak összeszerelése, 
Lego) tanulmányozásának segítségével. Az utasítás kipró-
bálása, ellenőrzése, a visszacsatolás után módosítás a fel-
merült problémák alapján. 
A legfontosabb egyezményes vizuális jelek, jelzések, szim-
bólumok (pl. tájékozódás, közlekedés, cégérek, parancsiko-
nok, attributumok) gyűjtése, értelmezése. A közösség szá-
mára fontos, nem vizuális jellegű információk (pl. esemé-
nyek, időpontok, tevékenységek, jellemzők) képi tömörítése, 
direkt jellé (pl. piktogram, jelzőkártya) alakítása, használatba 
helyezése (pl. ismert útvonal rajzán vizuális jelzések kialakí-
tása). 
A népművészetben és az archaikus kultúrákban jelen lévő 
képi motívumok, jelek, jelképek, szinbólumok értelmezése 
és felhasználása alkotó tevékenység során (pl. hagyomá-
nyos kézműves technikával készült tárgy díszítése). 

Természetismeret:  
Tájékozódás természetes és épített környe-
zetben; technikai eszközök működésének 
megfigyelése. Jelek, jelzések felismerése és 
értelmezése. 
Földrajz:  
tájékozódás, térrajz, útvonalrajz, térképvázlat. 
Magyar nyelv és irodalom: szöveg és kép 
viszonya. 
Ének-zene:  
zenei olvasás és írás: kotta. 
Informatika:  
rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, 
átalakítása. 
Matematika:  
Tájékozódás. Objektumok alkotása. 
Rendszeralkotás. 
Hon- és népismeret:  
Az ősi magyar kultúra hagyatéka. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Használati utasítás, jel, jelentés, egyezményes jelzés, szimbólum, jelrendszer, pikto-
gram, embléma, ábra, vizuális sűrítés, kiemelés, séma. 

 
Tematikai egység/ Fejlesztési 

cél 
Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 
Órakeret  

16 óra 

A tematikai egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Vizuális sűrítés és kiemelés fogalmának ismerete, megfelelő alkalma-
zása. Kép és szóbeli vagy írott szöveg együttes alkalmazása a jelen-
tésmódosulások megfigyelésének céljával. A különböző kommunikációs 
felületeken megjelenő reklám hatásmechanizmusának értelmezése és 
alkotó használata. Médiatudatosság kialakítása a személyes preferen-
ciák érvényre juttatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Szöveg és kép együttes megjelenésének tanulmányozása (pl. plakát, képregény) 
után, az alkotóelemek variálásával a vizuális és verbális üzenet jelentésváltozásá-
nak megértése céljából, szabad játékos feladatokkal (pl. adott kép szövegaláírásá-
nak megváltoztatása, azonos szövegek különböző képekhez rendelése). 
Hang és kép együttes alkalmazása (pl. árnyjáték, dramatikus játék), szabad asszo-
ciációk megfogalmazása a létrejött üzenetek kapcsán. 
Reklámhordozó felületek (pl. folyóirat, póló, reklámszatyor, kitűző, hűtőmágnes) 
gyűjtése, csoportosítása, értelmezése a reklámkészítő szándéka és kifejezésmódja 
közötti összefüggés alapján. 
Korábban készített saját alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafi-
kai feladatként (pl. DVD-borító, képernyővédő, arculati elem), vagy képgrafikaként. 

Magyar nyelv és iro-
dalom: szöveg és kép 
viszonya. 
Ének-zene:  
zenei stílusok és 
formák. 
Dráma és tánc:  
nem verbális kom-
munikációs játékok. 
Informatika: 
multimédiás doku-
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Nem mozgóképi reklámhordozók (pl. CD-borító, plakát, csomagolóanyag, 
termékcimke) tervezése, kivitelezése szabadon választott technikával (pl. digitális 
képszerkesztéssel, kollázs technikával vagy élőképben), a reklám hatásmechaniz-
musának tudatos használatával.  

mentumok előállítása 
kész alapelemekből. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Hang-, szöveg- és képkapcsolat, kommunikációs csatorna, üzenet, reklám-
hordozó, reklámfelület, szlogen, médium, manipuláció, képi valóság, fikció, 
vizuális és verbális sűrítés, kiemelés, alkalmazott grafika. 

 
Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret  

20 óra 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Egyszerű téri helyzetek leírása, megjelenítése. Térkapcsolatok, térbeli viszo-
nyok, térbeli tagolódások létrehozása. Szerkezetek és térmodellek állékony-
ságának (statikájának), teherbírásának megfigyelése. Különböző korok és 
kultúrák tárgyi és épített környezetének vizsgálata értelmezés céljából, meg-
határozott szempontok alapján. Változatos anyag- és eszközhasználat a 
tárgykészítés során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tértervezés és téralakítás meghatározott célból (pl. véde-
lem, szakralitás, figyelemfelkeltés, emlékállítás, interrakció). Különfé-
le eszközökkel (pl. rajzos vázlat, magyarázó rajz, fotómontázs, mo-
dellezés) és anyagokkal (pl. agyag, karton, fa, gipsz, drót, textil, talált 
tárgyak) történeti korok legfontosabb alátámasztó-teherhordó (pl. 
oszlop, pillér, fal) és térlefedő (pl. gerenda, födém, boltív, boltozat, 
kupola) lehetőségeinek, illetve alaprajzi elrendezéseinek megfi-
gyelésével. Egyszerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. 
alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 
környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban.  
A közvetlen környezetben található tárgyak (pl. bútor, szerszám, 
jármű, szerkezet, öltözék, hangszer), épületek (pl. lakás, pályaudvar, 
templom, iroda, istálló, garázs, víztorony, palota, színház, múzeum) 
elemzése forma és rendeltetés, valamint a díszítés kapcsolatán ke-
resztül, az összegyűjtött információk alapján. 
Egy választott tárgy vagy épület átalakítása, áttervezése, modellezé-
se meghatározott célok érdekében (pl. álcázás, transzparencia, fi-
gyelemfelkeltés, megváltozott környezeti hatás: árvíz, hó, napfény, 
közösségi esemény) a történeti korok, európai és Európán kívüli, 
illetve a népi kultúra és a modern társadalmak tárgyi környezetéből 
hozott példák elemzéséből származó tapasztalatok alapján, a gaz-
daságos anyaghasználat érvényesítésével. 

Történelem, társadalmi és állampol-
gári ismeretek: történelemi korsza-
kok. 
Hon és népismeret:  
A paraszti ház és háztartás. 
Természetismeret:  
Az ember hatására bekövetkező 
változás a táj képében. 
A természeti és mesterséges, tech-
nikai és épített. 
Magyar nyelv és irodalom: különbö-
ző kultúrák eltérő létmódja, szemlé-
lete. Könyvtárhasználat. 
Technika, életvitel és gyakorlat:  
tervezés, anyagalakítás. 
Matematika:  
Egyszerűsített rajz készítése lénye-
ges elemek megőrzésével. 
A tér elemei, síkbeli, térbeli alakza-
tok. Tárgyak tulajdonságainak vizs-
gálata. Geometriai modellek. 

Kulcsfogalmak/ fogal-
mak 

Épület, építmény, téri helyzetek, építészet, alaprajz, homlokzat, forma, funkció, 
alátámasztás, térlefedés, oszlop, pillér, fal, gerenda, födém, boltív, boltozat, ku-
pola, térmodell, térkonstrukció, alapanyag, gazdaságos anyaghasználat, elemző- 
magyarázó rajz, kézműves technika, sorozatgyártás, design. 

 
Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
Tárgy és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret 23 

óra 

A tematikai egység neve-
lési-fejlesztési céljai 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti sajátos jegyeinek értelmezé-
se. A közvetlen környezetben található tárgyakon, épületeken a forma, a ren-
deltetés és a díszítmény kapcsolatának megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lakóhelyhez közeli néprajzi tájegység építészeti jellegzetességeinek, visele-
tének, és kézműves tevékenységének megismerése, elemzése (pl. skanzen 
vagy helytörténeti kiállítás látogatásával, vagy gyűjtött képek alapján). 
A mai életbe, életformába illeszthető, hagyományos kézműves technikával 
(pl. szövés, hímzés, nemezelés, lemezdomborítás, papírmerítés) készített 
tárgy (pl. iskolaszer, öltözet, hangszer, játék, kisbútor) létrehozása, meghatá-
rozott tulajdonos (pl. adott személyiség, életkor, nemek, foglalkozás) vagy 
funkció (hétköznapi, ünnepi) számára, a környezettudatosság lehetőségeinek 
figyelembevételével. 
Létrehozott vagy talált tárgyak díszítésének megtervezése és kivitelezése 
különféle díszítőelemek (pl. növényi, állati, geometrikus motívumok) gyűjtése, 

Hon- és népismeret: család 
és lakóhely, falvak és vá-
rosok. Népi mesterségek. 
Magyar nyelv és irodalom:  
népköltészet. Könyvtár-
használat. 
Természetismeret: környe-
zettudatosság, fenntartha-
tóság. 
Ének-zene:  
népzene. 
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megfigyelése, tanulmányozása után, oly módon, hogy a díszítmény össz-
hangban legyen a tárgy formai, funkcionális és társadalmi üzenetével, illetve 
az alkotó személyes közlési szándékával. 
Különböző történeti korok (pl. népvándorlás kora) és kultúrák (pl. Európán 
kívüli) sajátos, legjellemzőbb szimbolikus tárgyainak, épületeinek felismerése 
és elemző vizsgálata.  

Dráma és tánc: népszoká-
sok. 
Technika, életvitel és gya-
korlat:  
hagyományos foglalkozá-
sok, szakmák. 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Népművészet, mesterség, hagyományos kézműves technika, forma, funkció, alap-
anyag, gazdaságos anyaghasználat, formaredukció, díszítmény, motívum, forma-
ritmus, környezettudatosság, társadalmi üzenet. 

 
4) A fejlesztés várt eredményei (minimum követelmények) 

a) A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek megfelelő alkalmazása az alkotó tevékenység során a 
vizuális emlékezet segítségével és megfigyelés alapján. 

b) Egyszerű kompozíciós alapelvek a kifejezésnek megfelelő használata a képalkotásban. 
c) Térbeli és időbeli változások lehetséges vizuális megjelenéseinek értelmezése, és egyszerű 

mozgásélmények, időbeli változások megjelenítése. 
d) A mindennapokban használt vizuális jelek értelmezése, ennek analógiájára saját jelzésrendszerek 

kialakítása. 
e) Szöveg és kép együttes jelentésének értelmezése különböző helyzetekben és alkalmazása 

különböző alkotó jellegű tevékenység során. 
f) Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján egyszerű következtetések 

megfogalmazása. 
g) Néhány rajzi és tárgykészítési tecnika megfelelő használata az alkotótevékenység során. 
h) Reflektálás társművészeti alkotásokra vizuális eszközökkel. 
i) A legfontosabb művészettörténeti korok azonosítása. 
j) Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése során a vizuális megfigyelés pontos 

megfogalmazása. 
k) Fontosabb szimbolikus és kultárális üzenetet közvetítő tárgyak felismerése. 
l) A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések megfogalmazása. 
m) Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
7. osztály: 
 

Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Vizuális probléma-
felvetés 

Az ember térlátása: 
A látszati távlattan. Az ember szín- 
és térérzékelése, a látás fiziológiá-
ja. 
Az egy és a két iránypontos pers-
pektíva. A rövidülés, torzulások. 
(térlátás) 

Legyen tisztában az 
emberi látás alapvető 
mechanizmusaival. 
Ismerje az egy és a 
két iránypontos pers-
pektíva elemeit. 

Tudjon egyszerűbb 
mértani alakzatokat 
perspektívában ábrá-
zolni. 
Ismerje a rálátás, 
alálátás alapfogalma-
kat. 

A színszimbolika: 
A színek mindennapi jelentése. 
A vizuális kommunikáció fogalma. 
A piktogramok. A színek, mint a 
vizuális kommunikáció eszközei. 

(érzékelési-észlelési fogékony-
ság) 

Ismerje a vizuális 
kommunikáció fogal-
mát, főbb lehetősége-
it. 
Ismerje a színek álta-
lános (mindennapi) 
jelentéstartalmát. 
Egyszerűbb piktogra-
mok tervezése grafi-
kus eszközökkel (for-
maredukció). 

Ismerje a színek álta-
lános (mindennapi) 
jelentéstartalmát. 
Tudjon megnevezni 
vizuális kommuniká-
cióval kapcsolatos 
eszközöket. 

Természetszemlélet 
 

Az emberi test: 
Az emberi test főbb arányai. 
A mozgás szervrendszer legfonto-
sabb elemei és működésük. Egy-
szerűbb mozdulatok, mozgássorok 
ábrázolása. 
A test redukciója mértani elemekre. 
(megfigyelőképesség, forma-és 
arányérzék) 

Ismerje az emberi test 
főbb arányait, jellem-
ző befoglaló formáit. 
Tudjon vázolni egy-
szerűbb mozdulato-
kat. 

Ismerje a férfi a női 
és gyermeki test 
aránybeli, karakterbeli 
különbségeit. 
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Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Térmélység, téri helyzetek: 
Testcsoport téri helyzete, viszony-
latai. 
A nézőpont és az irányfény szere-
pe az ábrázolásban. 
(érzékelési-észlelési fogékonyság) 

Fázisrajzok készítése 
redukált formák ismét-
lésével. 

Tudjon leegyszerűsí-
teni mértani alakza-
tokra, síkidomokra. 
Tudjon irányfénnyel 
megvilágított testcso-
portot látványszerű-
en, plasztikusan ér-
zékeltetni grafikai 
eszközökkel. 
Ismerje és tudatosan 
alkalmazza kompozí-
cióin a többféle néző-
pont szerepét. 

Színárnyalatok: 
A másodlagos és a harmadlagos 
színek világa. 

Színes csendéletek. Az ecset-
kezelés. 

(megfigyelőképesség, érzé-
kenység) 

Tudja előállítani eze-
ket a színeket, keve-
réssel (temperával). 
Ismerje a másodlagos 
és harmadlagos szí-
nek fogalmát. 

Ismerje és alkalmaz-
za munkáin a tört 
színárnyalatokat, mint 
a kifejezés eszközeit.
  
Tudatosan alkalmaz-
za az ecsetkezelést, 
mint érzelmi, hangu-
lati kifejezőeszközt. 

Alkotómunka, kife-
jezés 
 

Forma és funkció: 
Az építészet teherhordó elemeinek 
modellezése. 
A népi építészet formavilága. 
(manipulációs képesség, kreativi-
tás, konstrukciós érzék) 

Ismerje a népi építé-
szet hagyományos 
formavilágát, főbb 
jellegzetességeit. 

Épületrészek papír-
makettjeinek elkészí-
tése egyszerű geo-
metrikus formákból. 
Ismerje a népi kéz-
művesség legjellem-
zőbb alkotásait. 

Az ipari formatervezés: 
Működési rajzok egyszerű haszná-
lati eszközökről. Célszerűség és 
esztétikum a népi iparművészet-
ben. Használati tárgyak tervezése 
saját használatra. 
(kreativitás, problémamegoldó 
képesség) 

Egyszerű használati 
tárgyak tervezése és 
lehetőség szerinti 
kivitelezése 

Önálló formaátírás, 
absztrahálás, reduk-
ció, formaanalízis. 
Praktikum és esztéti-
kum felismerése a 
használati eszközö-
kön. 

 Az emberi arc: 
Az emberi fej és arc ábrázolása, 
arányrendszerük. Karakterek. 
Jellemző formák redukálása. 

(megfigyelőképesség, absztrak-
ció, kompozíciós készség) 

Ismerje az emberi fej 
nagy arányait, a port-
rérajzolás szabályait. 

Képes legyen karika-
túrák rajzolására a 
jellemző formák eltú-
lozásával. 

Művészettörténet, 
műalkotás-elemzés 

A barokk: 
A barokk építészet sajátosságai (Il 
Gesú-templom, Szent Péter-
bazilika, Fertőd-Esterházy-kastély). 
A barokk szobrászat (Bernini: Dá-
vid; Donner: Szent Márton és a 
koldus). 
A barokk festészet (Rembrandt: 
Éjjeli őrjárat, Önarcképek; Rubens: 
Levétel a keresztről; Velazquez: 
Bréda átadása, Az udvarhölgyek; 
Mányoki: II. Rákóczi Ferenc portré-
ja). 

Ismerje fel a tanult 
művészeti alkotáso-
kat. 

Tudjon önállóan 
megnevezni példákat 
az egyes kultúrák 
alkotásaiból. 
Önálló műalkotás-
elemzés (kor, méret, 
szerkezet, anyagok, 
kompozíció, összha-
tás). A klasszicizmus: 

Építészet (Chalgrin: Arc de 
Triomphe, Pollack Magyar Nemzeti 
Múzeum Hild J.: Esztergomi Érseki 
Székesegyház). 
Szobrászat (Canova: Mária Kriszti-
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Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

na főhercegnő síremléke; Ferenczy 
I: Pásztorlányka). 
Festészet (David: Horatiusok eskü-
je; Barabás M.: Liszt Ferenc portré-
ja). 
A romantika: 
A szobrászat és a festészet legjel-
lemzőbb példái (F. Rude: Marseil-
laise; 
Goya: 1808. május harmadika; 
Delacroix: Szabadság vezeti a 
népet). 
A realizmus: 
A festészet legjellemzőbb példái 
(Millet: Kalászszedők; Corot: Em-
lékezés; Courbet: A műterem; 
Daumier: A mosónő; Rjepin: 
Hajóvontatók). 
Nemzeti művészetünk a 19. szá-
zadban: Steindl I.: Országház; 
Feszl F.: Vigadó, Ybl M.: Opera-
ház. 
Izsó M.: Táncoló paraszt; Fadrusz 
J.: Mátyás király-emlékmű; Zala 
Gy.: Millenniumi emlékmű. 
Székely B.: Egri nők; Munkácsy M.: 
Ásító inas; Rőzsehordó; Paál L.: 
Nyárfák; Szinyei Merse Pál: Majá-
lis. 

Múzeumok. 
Művészeti gyűjte-
mények. 

Tájékozódás lakóhelyünk és 
hazánk legfontosabb képzőmű-
vészeti kiállítóhelyeiről. 
Kiállításlátogatás 

Könyvtár és más médiumok 
használata az önálló alkotó-
munkában. 

Saját kiállítás rendezése. 

  

 
8. osztály: 
 

Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

Természetszemlélet Életmód és élettér összefüggései: 
A téralakítás, az építészeti stílus és 
az életmód. Az épület és a környe-
zet kapcsolata. Építészet és kör-
nyezetvédelem kapcsolata. Kör-
nyezetünk építészeti értékei. 
(érzékelési-észlelési fogékonyság, 
vizuális memória) 

Épületek térképzésé-
nek formai elemzése 
adott szempontok 
alapján. 

Dokumentáció ösz-
szeállítása közvetlen 
környezetünk művé-
szeti értékeiről (gyűj-
tőmunka). 

Ábrakészítés, modellezés: 
Szöveges leírás és magyarázórajz 
készítése adott tárgyról. Kicsinyí-
tés, nagyítás az arányok figyelem-
bevételével. Térbeli modellezések, 
tömegviszonylatok. 
(manipulációs képesség, tér-és 
formaérzék) 

Ábrakészítés, magya-
rázórajzok adott épü-
let vagy szobor meg-
jelenéséről 

Környezetünk objek-
tumainak arányos 
kicsinyítése, nagyítá-
sa. 

A mozgás és az idő: Egyszerűbb mozgá- A számítógépes tér-
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Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

A mozgás ábrázolása a grafika, 
festészet eszközeivel. Az állandó-
ság és a múlandóság megjelenése. 
Pillanatfelvételek értelmezése. 
Virtuális tér. 

(megfigyelőképesség, vizuális 
intelligencia, kreativitás) 

sok, mozdulatsor képi 
ábrázolása alapvető 
grafikai elemekkel. 

ábrázolás és az ér-
zékszerveinkkel ta-
pasztalt távlat közti 
különbségek. 

Alkotómunka, kife-
jezés 

Emberábrázolások: 
Az önportré. Önportré rajzolása 
tükörből. Színes önportré festése. 
(megfigyelőképesség, színérzé-
kenység, önismeret) 

Önportré látványsze-
rű, monokróm rajza. 

Képes legyen önport-
rét festeni, néhány 
személyes tárggyal 
jellemezni saját ma-
gát 

Technikák: 
Fotomontázs és kollázstechnika. 
Eseménysor, történet feldolgozása 
képi nyelven. 
(redukció, asszociációs képesség, 
komponálás) 

Tudatos kompozíciók 
létrehozása fotomon-
tázs és 
kollázstechnikával. 

Egy történetből kép-
regény összeállítása 
fotók felhasználásá-
val. 

Az érzéki csalódás: 
Az illúziókeltés képzőművészeti 
eszközei. Optikai trükkhatások 
tudatos alkalmazása. 

(érzékelési-észlelési fogékony-
ság, vizuális intelligencia) 

Ismerje az érzéki csa-
lódás fogalmát, és az 
op-art alapvető esz-
köztárát. 

Egyszerűbb optikai 
hatások alkalmazása 
vonalas eszközökkel. 

Művészettörténet, 
műalkotás-elemzés 

Az impresszionizmus: 
Manet: Az erkély; Monet: A roueni 
székesegyház; Degas: A tánc csil-
laga, Renoir: Moulin de la Galette; 
A. Rodin: Gondolkodó. 

Ismerje fel a tanult 
művészeti alkotáso-
kat. 

Tudjon önállóan 
megnevezni példákat 
az egyes kultúrák 
alkotásaiból. 
Önálló műalkotás-
elemzés (kor, méret, 
szerkezet, anyagok, 
kompozíció, összha-
tás). 

A posztimpresszionisták: 
Cézanne: A Saint Victoire hegy, 
Csendélet; Van Gogh: Naprafor-
gók, Auvers-i templom, Önportré; 
Gauguin: Tahiti nők, T. Lautrec 
plakátjai. 
A szecesszió: 
Gaudi: Sagrada Familia, Lechner 
Ö. Iparművészeti Múzeum; Klimt: A 
csók, Mucha plakátok. 
A modern építészet: 
Wright: Vízesésház; Gropius: a 
Bauhaus épülete Dessauban, Le 
Corbusier: Ronchampi kápolna, 
Marseille-lakóegység, Utzon: 
Sidney – Operaház. 
A modern szobrászat: 
Boccioni: Folytonossági formák a 
térben; Tatlin: A 3. internacionálé 
emlékműterve; Duchamp: Palack-
szárító; H. Moore: Fekvő alak. 
A modern festészet: 
Picasso: Guernica, Vasaló nő, Bra-
que: Gitáros csendélet; Mondrian: 
Kompozíció, Chagall: Én és a fa-
lum; Dali: Égő zsiráf, Warhol: Elvis; 
Vasarely: Alakzat, Zebrák. 

A 20. század magyarországi 
művészete: Ferenczy K.: Márci-
usi est, Hollósy: Rákóczi induló, 
Rippl-Rónay: Apám és Piacsek 
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Téma Tananyag 
Minimum követel-

mények 
Minimumot megha-
ladó követelmények 

bácsi vörösbor mellett, Csontvá-
ry: Magányos cédrus, Szőnyi I.: 
Zebegény, Este., Egry J.: Vissz-
hang,,Barcsay: Dombos táj, 
Kondor B.: Darázskirály, Med-
gyessy F.: Anyaság, Pátzay: 
Kenyérszegő, Schaár E.: Az ut-
ca, Makovecz : Paks-Szentlélek 
templom 

Cigány képzőmű-
vészet tanulmányo-
zása 

Péli Tamás, Balázs János Ismerje fel a tanult 
művészeti alkotáso-
kat. 

A cigány képzőmű-
vészet jellegzetes 
alkotásainak elemzé-
se. 
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14. Technika, életvitel és gyakorlat 

 
 
1) Általános nevelési célok 

a) A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 5–6. évfolyamon az, hogy az 1–4. év-
folyamon történő irányított játékos cselekvések során nyert tapasztalatok újabbakkal egészüljenek 
ki, és az élményszerű megismerés önállóbbá, tudatosabbá, célzottabbá váljon. Az életkori sajátos-
ságaikhoz igazodó korszerű, hatékony és meggyőző módszerek révén a tanulók alapkészségei erő-
södjenek, gondolkodási képességeik folyamatosan fejlődjenek, elvontabbá váljanak. A tevékenysé-
gek keretei kilépnek a tanterem védett környezetéből, a játékos tevékenységek helyébe fokozatosan 
az életből átvett feladatok lépnek, a tanulói tevékenységek feltételei és következményei egyre élet-
szerűbbé válnak. Ezzel megkezdődik a felkészülésük környezetük egyre önállóbb alakítására, a vál-
tozásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodásra és saját sorsuk befolyásolására. A veszélyhelyzetek 
és a konfliktusok kezelése, az átgondoltan tervezett és kitartó munka, majd az ezt záró reális értéke-
lés alakítja ki a helyes önértékeléssel bíró, fejlődőképes, önálló személyiséget, s így egyre inkább 
képessé válnak az önképzésre, önálló tanulásra. Az életvezetési ismeretek a testi-lelki épséget ve-
szélyeztető betegségek megelőzésére, a káros szenvedélyektől mentes, egészség- és környezettu-
datos életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására irányulnak. A családok 
mindennapjaira vonatkozóan az élethelyzetek megoldására, a háztartási munka célszerű szervezé-
sére, az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználására, az egészséges táplálkozás érdekében ha-
gyományos és korszerű eljárások és eszközök alkalmazására kell példákat mutatni. 

b) A nemzeti kultúra átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápolásához gyakorlati tevékenységekkel 
(tárgyalkotó tevékenységgel és gyűjtőmunkával) kapcsolódik a tantárgy. A jól megalapozott nemzeti 
azonosságtudatra épülhet az egyetemes emberi kultúra értékeinek elfogadása. A munka értékterem-
tő szerepe, a környezetkímélő termelés és a tudatos fogyasztói magatartás kiemelése a gazdasági 
ismeretek megalapozásához járul hozzá. 

c) Az alkotóképesség fejlesztése a Tárgyi kultúra, technológiák, termelés részben a modellezés során, 
a manuális tevékenységek gyakorlásával az alapvető technikai eszközök balesetmentes és szaksze-
rű használatával történik. A párokban, kisebb-nagyobb csoportokban történő munkavégzéskor a köl-
csönös alkalmazkodásra, odafigyelésre, a vezető és a vezetett szerep kipróbálására kerül sor. A 
gyűjtőmunkák és az anyagvizsgálatok végzése segíti a megismerési és rendszerezései folyamatok 
gyakorlását. A harmonikus és esztétikus zöld környezet kialakítására az agrotechnikai tevékenysé-
gek nevelnek. Az adottságok függvényében szobai és kerti növények termesztése, hobbi- és ha-
szonállatok gondozása is végezhető. A tantárgy tanulási szokásrendjének alakítása (információgyűj-
tés, műszaki kommunikáció, mintakövetés, munkatevékenységek végzése, önellenőrzés, hibajaví-
tás, értékelés) folyamatos, rendszeres, következetes munkával érhető el a kiemelt fejlesztési felada-
tok végzése során. 

d) A Közlekedés témakör egyrészt az 1–4. évfolyamon elsajátítottak ismétlése, gyakoroltatása (a gya-
logos, kerékpáros és tömegközlekedés KRESZ szerinti szabályai, rendje, eszközrendszere, a bal-
esetmentes, udvarias közlekedés elvárható követelményei, elsősegélynyújtás), másrészt bővítése 
(menetrendek, információforrások használata). 

e) A pályaorientáció ismereteit nem külön tematikai egységként dolgozzuk fel. A tevékenységek tuda-
tos szervezésével folyamatosan lehetővé kell tenni, hogy a tanulók felfedezhessék belső értékeiket, 
és kipróbálhassák, mire képesek. A reális önismeret és a pozitív énkép kialakítása, a közösségi fel-
adatok vállalásában az együttműködési képesség fejlesztése, valamint a szakmák, foglalkozások jel-
lemzői és az azokra való alkalmasság megismerése a pályaválasztás irányításának előkészítésére 
ad támpontokat. 

 
2) Csoportbontás elve 
Fiú és lány csoportok alakítása évfolyam szinten. A tananyag elrendezése a felnőtt életre nevelés érdekében 
történik. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5-6. osztály 
 
A tantárgy óraszáma a választható keret terhére 6. évfolyamon 0,5 órával megemelkedik. 
 

Kiegészített témakörök Óraszám 

Elsősegélynyújtás-gyakorlati ismeretek: törések ellátása, sebellátás, 
kötözés. 

8 óra 

Népművészet-tájegységek népművészete: hímzésfajták gyakorlati 
alkalmazása 

6 óra 

Háztartási ismeretek: egytálételek készítése, egészséges tápanya-
gok felhasználása. 

4 óra 

Összesen: 18 óra 

 
Óraszámok: évi összes a két évfolyamra: 90 óra 
  heti óraszámok: 5. évfolyamon heti 1 óra; 6. évfolyamon heti 1,5 óra. 

 

Tematikai egység 1. Ételkészítés 
Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A saját tevékenység, a cselekvések és a következmények összefüggéseinek 
belátása, a saját felelősség felismerése. 
Kölcsönös odafigyelés, alkalmazkodás, együttműködés a csoportos tevé-
kenységek során. 
Az étkezéssel, ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékeny-
ségek azonosítása, felismerése. 
Tapasztalatok megfogalmazása az ételkészítési anyagok tulajdonságairól, 
átalakulásáról. 
A konyhai tevékenységekkel járó veszélyérzet kifejlődése, törekvés erősíté-
se a biztonságra, fegyelmezettségre, megfontoltságra. 
Feladatvállalás, célratörő, hatékony munkamagatartás, produktivitás fejlesz-
tése. 
Törekvés az igényességre, tiszta környezetre, kulturált viselkedésre. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Az ételkészítés alapjai, élelmiszerek 
Élelmiszerek rendszerezése és szerepe a táplálkozásban. Korszerű, 
egészséges táplálkozás. A tradicionális magyar konyha értékei, 
hungarikumok. 
Ételek, étel-alapanyagok azonosítása, évszakokhoz, étkezési alkalmak-
hoz, élethelyzetekhez kapcsolása. 
A készítendő étel és a szükséges alapanyagok mennyiségének meghatá-
rozása, a költségek, valamint a készítés időszükségletének becslése. 
Az élelmiszerek beszerzésével kapcsolatos tudnivalók (élelmiszerlánc, 
nyomon követhetőség). A tudatos és takarékos élelmiszer-beszerzés 
szempontjai. 
Az élelmiszer-biztonság alapszabályai. Kiemelt kockázatú élelmiszerter-
mékek. 
Az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információk értelmezése. 
Ételreceptek értelmezése. 
Az ételkészítés folyamatának részekre, műveletekre bontása, az étke-
zéshez kapcsolódó teendők meghatározása, a csoporton belüli, illetve a 
családi munkamegosztás lehetőségeinek megbeszélése. 

Természetismeret: Ha-
szonnövények és ha-
szonállatok, termények, 
termékek az egyes év-
szakokban. Hőmérsék-
let, hőmennyiség, hőát-
adás. 
Tápanyagok, táplálék, 
egészséges táplálko-
zás. Baktériumok, gom-
bák, étkezési eredetű 
betegségek. 
Fertőtlenítőszerek, mo-
sószerek. 
 
Matematika: arányos-
ság, fajlagos mennyisé-
gek, tömeg- és térfo-
gategységek. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: szövegértés, szó-
kincs- és fogalombőví-
tés, kommunikáció, 

1.2. Ételek készítése 
Az étel-alapanyagok tisztítása, előkészítése, receptúra szerinti mérése, a 
készítéshez szükséges eszközök meghatározása. 
Főzött jellegű (pl. levesek, főzelékek, főtt tészta), sütőben készülő (pl. 
sütemények, pizza, rakott ételek), továbbá serpenyőben készülő ételek 
(pl. zöldségételek, palacsinta, tükörtojás) készítése. 
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1.3. Élelmiszerek, ételek tárolása, tartósítási eljárások 

A hőkezelési eljárások (melegítés, hőn tartás, hűtés, fagyasztás) kipróbá-
lása, a hőkezelés hatásainak, szerepének feltárása az egyes ételek elké-
szítése és tárolása során. 
További ételtartósítási eljárások kipróbálása, az ételek és ételalapanya-
gok megromlásának vizsgálata. 
Ételek tárolása, csomagolása. 
A megmaradt ételek felhasználási lehetőségei, az ételmaradékok kezelé-
se. 
Az étel-alapanyagok és az ételek háztartásban való tárolásának alapvető 
élelmiszerhigiéniai szabályai, a kereskedelemből származó élelmiszerek 
fogyaszthatósági, illetve eltarthatósági adatainak értelmezése. 
Az ételkészítéshez és étkezéshez kapcsolódó személyi higiéniai köve-
telmények megismerése, betartása. 

piktogramok. 
 
Erkölcstan: felelőssé-
günk egészség megőr-
zésében. 

1.4. Konyhai eszközök, gépek használata 
A balesetveszélyes konyhai kézi eszközök, kézi gépek, és a használa-
tukkal járó balesetveszélyek azonosítása. 
Az ételkészítés során használt tüzelő-, melegítő-, főző-, sütő- stb. beren-
dezésekhez, a forró vízhez, forró anyagokhoz, eszközökhöz kapcsolódó 
baleseti veszélyek azonosítása és ezek elhárításának gyakorlása. 
A konyhai eszközökhöz kapcsolódó élelmiszer-higiéniai szabályok meg-
ismerése, alkalmazása. 

1.5. Étkezési kultúra 
Az étkezési szokások és azok történeti háttere. 
A kulturált étkezés követelményei. Az étkezőasztal megterítése, ételek 
tálalása. Az étkezéssel kapcsolatos illemszabályok gyakorlati alkalmazá-
sa. 

1.6. Az ételek készítésével kapcsolatos utómunkálatok 
Az ételkészítéshez, illetve az étkezéshez használt edények és eszközök 
mosogatása. 
A konyha és az étkező takarítása. 

1.7. Környezettudatosság 
Az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódó energia-, víz- és anyagtaka-
rékosság, valamint az élelmiszer-csomagolások újrahasznosítási lehető-
ségeinek feltárása, megismerése. 
Az élelmiszerhulladék minimalizálásának lehetőségei. 
A keletkező hulladékok azonosítása, szelektálása. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Étel, étkezés, élelmiszer, egészséges táplálkozás, éhezés, közétkeztetés, csa-
ládi étkezés, főtt étel (melegétel), hideg étel, főzés, sütés, tálalás, mosogatás, 
maradék étel, ételtárolás, tartósított élelmiszer (étel), ételmaradék, hulladék, 
fogyaszthatóság, megromlás, ételmérgezés, anyagtakarékosság, energiataka-
rékosság, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés. 

 

Tematikai egység 2. Teendők a háztartásban és a lakókörnyezetben 
Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés az épített, illetve mesterséges környezet elemeiről és ösz-
szetevőiről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
A környezet állapota, használati jellemzői, az emberi életminőségre és a ter-
mészeti környezetre gyakorolt hatásai iránti érdeklődés, a környezetet alakító 
tevékenységekkel járó felelősség belátása. 
Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolyamatok-
ról. 
A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó célzott információszerzés in-
formációforrásokból. A használt anyagok, eszközök, a tapasztalt látvány, je-
lenség stb. vizsgálatából fakadó tapasztalatok rögzítése. 
Gyakorlati problémamegoldás lépéseinek azonosítása. 
Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehajtása, a 
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biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 
Elemi agrotechnikai ismeretek elsajátítása. 
Igényesség a kulturált, rendes, tiszta, esztétikus környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A mesterséges, illetve épített környezet 
A mesterséges, illetve épített környezet jellemzői és gondozása: építmé-
nyek, mechanikus szerkezetek, építési és mechanikus javítási, állagmeg-
óvási munkák, takarítás. Tapasztalatok gyűjtése a felhasznált anyagok és 
eszközök fizikai jellemzőiről. 
Épület alaprajzának, terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése 
a valósággal. 
Épületek, építmények funkciói, szerkezeti elemei, anyagai, kötőanyagok, 
felületi anyagok jellemzői. Árnyékolás, hő- és vízszigetelés. 
Építési, szerelési szakmák és jellemző tevékenységeik. 

Matematika: geometria, 
számok, számítások, 
mértékegységek kezelé-
se, egyenes arányosság. 
 
Természetismeret: Vetü-
let, térkép, méretarány. 
Szerkezeti anyagok fizi-
kai és kémiai tulajdonsá-
gai. 
Haszonnövények, ha-
szonállatok. Gépek, 
elektromos jelenségek, 
mechanikai kölcsönhatá-
sok. 
 
Erkölcstan: Az ember és 
a környezet kölcsönha-
tása, felelősségérzet. 
A tárgyi világ (modern 
technikai eszközök) 
életmódkönnyítő haszná-
lata, mértékletesség, 
veszélyforrások. 
 

2.2. Az épített környezet biztonsága, katasztrófaelhárítás 

Az épített környezet, az épületek és a háztartás tűz- és vagyonbiztonsága, 
védelem az időjárási hatások ellen. 
A mesterséges környezetet, épületeket károsító természeti, időjárási hatá-
sok azonosítása. 
Tűzveszélyes tevékenységek, helyzetek felismerése, tűzvédelmi szabályok 
ismerete. 

2.3. Balesetek megelőzése 
Mechanikus jellegű baleseti veszélyek. 
Kéziszerszámok, eszközök biztonságos használata. 
Elektromos eszközök érintésvédelme. 
Munkavédelmi eszközök, felszerelések. 
Építési és mechanikus állagmegóvó, javító, takarító munkák során használt 
eszközök, felszerelések használatának szabályai. 
Balesetveszélyes munkaműveletek, mozzanatok, munkavédelmi eszköz 
szükségességének felismerése. 

2.4. Veszélyes anyagok a háztartásban 
Kémiai, biológiai, illetve tűzvédelmi szempontból veszélyes anyagok 
(gyógyszerek, kozmetikai anyagok, irtószerek, tisztítószerek, oldószerek, 
festékek, növényvédő szerek, műszaki célú vegyi anyagok stb.) tárolása, 
kezelése, használata, ezek veszélyei és ezekkel kapcsolatos biztonsági 
szabályok. 
Az anyagok kémiai veszélyeiről való tájékozódás információforrásokból. 

2.5. Környezettudatosság 
A háztartási tevékenységek becsült víz- és energiaigényének és költségé-
nek meghatározása. 
Víz és energiatakarékosság. A pazarló használat felismerése. Kis zajterhe-
lésű, víz- és energiatakarékos háztartási gépek használatának jelentősége. 
A hulladékok azonosítása, csoportosítása, szelektív gyűjtése. Mindennapja-
inkban keletkező újrafelhasználható és veszélyes hulladékok. A veszélyes 
hulladékok kezelése, tárolása. Tájékozódás a hulladékokról, veszélyeikről 
és újrahasznosításuk lehetőségeiről információforrásokból. 
Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenységek során. 

2.6. Növénytermesztés, állattartás 
Növények (pl. dísznövények, fűszernövények, fák) telepítése és gondozá-
sa. 
Hobbikert létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkálatok. 
Komposztálás. 
Élelmiszernövények termesztési fogásainak elsajátítása. 
Hobbi- és haszonállatok tartásával kapcsolatos feladatok megismerése. 

2.7 Az egészségre ártalmas természeti eredetű veszélyforrások 
Az embert érő időjárási és természeti eredetű károsító hatások (leégés, 
napszúrás, kiszáradás, túlhevülés, kihűlés, villámcsapás, allergia, kullancs- 
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és rovarcsípések, fertőzések, élősködők az emberen és a lakásban). 
A veszéllyel járó helyzetek és a veszélyek felismerése, teendők a károso-
dás elhárítása érdekében, illetve károsodás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Épület, építmény, alaprajz, helyszínrajz, méretarány, vagyonvédelem, tűzvéde-
lem, alkatrész, szerkezet, gép, rendszer, kéziszerszám, szerkezeti anyag, fizikai 
és technológiai tulajdonság, építés, készítés, termelés, javítás, felújítás, állag-
megóvás, karbantartás, munkavédelmi szabály, munkavédelmi eszköz, használati 
utasítás, vegyszer, permetezés, oltás, gyógyszer, mérgezés, fertőzés, egészség-
károsodás, baleset, áramütés, érintésvédelem, hulladék, veszélyes hulladék, 
elsősegélynyújtás, újraélesztés, ájulás, sérülések, sebellátás. 

 

Tematikai egység 3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés 
Órakeret 

38 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagokról, 
eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 
Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 
Az anyagok tulajdonságai és felhasználhatóságuk közötti kapcsolatok megér-
tése. 
Tervrajz készítése és a feladat végrehajtási lépéseinek megtervezése. 
Kézügyesség fejlesztése. 
A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszélyérzet 
kialakítása, törekvés erősítése a biztonságra. 
A változtatásokhoz, változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, felkészülés 
a veszélyhelyzetek és a konfliktusok kezelésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. A tárgyak és a tárgykészítéshez használt anyagok fizikai és technoló-
giai tulajdonságai 
Természetes és mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papír, textil, 
képlékeny anyagok vizsgálata (hajlítás, törés, hasítás, keménység, rugal-
masság, nedvszívás, korrózió), szemrevételezés, próba, összehasonlítás, 
mérés alapján. 
Textilanyagok megmunkálása: varrás, hímzés alapjai. 
Az anyagok előállításához és megmunkálásához kötődő szakmák. 

Matematika: mérés, 
méretarány, kicsinyítés, 
nagyítás, 
geometriai szerkeszté-
sek, geometriai transz-
formációk, testek. 
 
Természetismeret: mé-
rés, az anyagok fizikai 
tulajdonságai, mechani-
kai kölcsönhatások, 
anyagszerkezet. 
 
Erkölcstan: 
Kötődés a tárgyi világ-
hoz. 
Találmányok az embe-
riség szolgálatában (az 
emberek javára, kárá-
ra). 

3.2. Tárgyak, szerkezetek, modellek előállítása 
A tárgyak rendeltetése és használati jellemzői. 
Mérés milliméteres pontossággal. Mérőeszközök alkalmazása. Új szer-
számok és műveletek megismerése, alkalmazása. 
Összetett (többféle anyagból, több alkatrészből álló) használati tárgyak, 
építménymakettek, jármű- és gépmodellek készítése természetes anyagok, 
hulladékok és egyéb építőelemek (pl. konstrukciós játékok – fa- és fémépí-
tő, Lego, Lego Education készletek) felhasználásával. 
A modellezés mint hobbi lehetőségeinek megismerése. 
A tárgykészítéshez kapcsolódó szakmákról ismeretek szerzése. 

3.3. Műszaki kommunikáció alkalmazása 

Méretmegadás elemei. 
Rajzjelek (hajlítási vonal, tengely, nem látható él, furat, átmérő, sugár). 
Méretarányos kicsinyítés, nagyítás. 
Tervezés, szabás. Vetületi ábrázolás. 

3.4. Takarékos, hatékony, igényes munkavégzés 
Tárgyak, modellek célszerű és takarékos tervezése. 
Anyagok újrafelhasználása. 
A szükséges információk gyűjtése, felhasználása. 
Anyagmennyiség, költség kiszámítása a tervek alapján. 
Munkafolyamat tervezése, szervezése. A kivitelezés problémái. 
Együttműködés társakkal közös tevékenységben. 

3.5. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő mun-
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kakörnyezet 
Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, ép 
szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 
A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 
A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 
A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Anyag, fa, fém, műanyag, alapanyag, termék, szerszám, fizikai tulajdonság, 
technológia, anyagvizsgálat, termelés, makett, modell, tervezés, minta, rajzjelek, 
vonalfajta, méret, mérés, méretarány, vetületi ábrázolás, anyagmennyiség, költ-
ség, szabály, veszélyforrás, baleset, segítségnyújtás. 

 

Tematikai egység 4. Közlekedés 
Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztonságos kerékpáros közlekedés szabályainak ismerete, alkalmazása. 
Hagyományos és korszerű környezetkímélő közlekedéstechnikai eljárások, 
célszerű eszközök alkalmazásával a technikai ismeretek bővítése, a környe-
zettudatos magatartás erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A forgalomszabályozás közlekedési jelzései 
A közúti közlekedési jelzések hierarchiája. 
A jelzőtáblák és útburkolati jelek. 
A forgalomirányító fényjelzőkészülékek jelzéseinek jelentése. 
A rendőri forgalomirányító tevékenység. 

Magyar nyelv és irodalom: 
szaknyelv, szókincsbővítés, 
szövegértés, könyvtár-
használat. 
 
Informatika: internethasz-
nálat, könyvtárhasználat, 
alkalmazások használata. 
 
Természetismeret: sebes-
ség, gyorsulás. 
 
Erkölcstan: találmányok az 
emberiség szolgálatára 
(anyagi hasznára, javára, 
kárára). 

4.2. A közlekedés rendszere, közlekedéstörténet 
A járművek. 
A városi, közúti, a vízi és légi közlekedés rendszereinek megismerése. 
A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténet-
ben – információgyűjtés, rendszerezés. 
A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozásokról, szakmákról információ-
szerzés. 

4.3. Balesetvédelem 
Közlekedési helyzetek, veszélyek, balesetek elemzése, megelőzése. 
Közlekedésbiztonsági ismeretek. A féktávolság. Az érzékelési- és útvi-
szonyok forgalombefolyásoló szerepe. 
A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készsé-
gek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 
A kerékpár karbantartása. 
Tennivalók közlekedési baleset esetén. Az elsősegélynyújtás feltétel-
rendszere, helyzetfelmérés, biztosítás és segélyhívás. 

4.4. Vasúti közlekedés 
A biztonságos és udvarias vasúti közlekedés szabályai. Közúti és vasúti 
menetrendek, útvonaltérképek tanulmányozása. Útvonalterv készítése 
térkép és útvonaltervező segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Útvonaltípus, főútvonal, kerékpárút, autóút, autópálya, közlekedési csomópont, 
forgalomirányítás, elsőbbség, kikerülés, fékezés, fékút, megállás, tilalom, közle-
kedési tábla, viselkedési norma, útkereszteződés, alárendelt út, egyenrangú út, 
útviszony, közlekedésbiztonság. 

 
4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) Tapasztalatok megfogalmazása a környezet elemeiről, állapotáról, a környezetátalakító tevékeny-
séggel járó felelősség belátása. 

b) Tapasztalatok az ételkészítéssel, élelmiszerekkel összefüggő munkatevékenységekről. 
c) Ételkészítés és tárgyalkotás során a technológiák helyes alkalmazása, eszközök szakszerű, bizton-

ságos használata. 
d) Elemi műszaki rajzi ismeretek alkalmazása a tervezés és a kivitelezés során. 
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e) Az elkészült produktumok (ételek, tárgyak, modellek) reális értékelése, a hibák felismerése, a javí-
tás, fejlesztés lehetőségeinek meghatározása. 

f) Az ember közvetlen tárgyi környezetének megőrzésére, alakítására vonatkozó szükségletek felisme-
rése, a tevékenységek és beavatkozások következményeinek előzetes, helyes felismerése, az azzal 
járó felelősség belátása. 

g) A tárgyi környezetben végzett tevékenységek biztonságossá, környezettudatossá, takarékossá és 
célszerűvé válása. 

h) A gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályainak, valamint a tömegközlekedés 
szabályainak biztonságos alkalmazása. 

i) A kerékpár karbantartásához szükséges ismeretek elsajátítása. 
j) A vasúti közlekedésben való biztonságos és udvarias részvétel. 
k) Tájékozódás közúti és vasúti menetrendekben, útvonaltérképeken. Útvonalterv olvasása, készítése. 

 
7. osztály - leány: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Anyag és ener-
gia 

Nyersanyag és energiahordozók 
A mészkő tulajdonságainak jellemzése. A bányaműve-
lési módok (pl. külszíni fejtés) és az ércbányászat vázla-
tos megismerése. Ércek és építőipari ásványok. A fosz-
szilis energiahordozók (kőszén, kőolaj, földgáz). Az 
energiahordozó ásványok bányászata. A kőszén és a 
kőolaj kéntartalma, savas esők. 
Állapotváltoztató- és megóvó technológiák 
Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl. 
acél, alumínium, papír) bemutatása és összehasonlítá-
sa. A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módjai. 
Példák felsorolása arra, hogy az állapotmegóváshoz is 
szükség van energiára. A termelés mint technológiák 
láncolata. A gyártás folyamata. Alapanyag, termék, hul-
ladék, melléktermék, tervszerű megelőző karbantartás, 
korrózió elleni védekezés. 
Energiatermelő technológiák 
Az erőművek működésének összehasonlítása. Az alter-
natív energiahasznosítás egy formájának bemutatása, 
pl. egyszerű napkollektor. Az erőművek működése. Hul-
ladékégetők. Az erőművek és a bányászat környezetká-
rosító hatásai. Az üvegházhatás és az ózonlyuk változá-
sainak föltételezett okai. Környezetkímélő technológiák, 
és alternatív energiaforrások. A napenergia, a szélener-
gia, a földkéreg, és a biomassza, mint energiaforrás.  
Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok 
Anyagkiválasztás, az összetétel, tulajdonság és funkció 
alapján. A helyettesíthetőség és cserélhetőség szem-
pontjainak megállapítása az anyag tulajdonságainak és 
a kívánt funkciónak megfelelően. Az anyag szerkezet és 
tulajdonság kapcsolata. A fémek technológiai tulajdon-
ságai és alkalmazásaik. Ötvözet és ötvözés. A műanya-
gok alapanyagai, előállításuk és tulajdonságaik. A mű-
anyagok alkalmazásai. Az anyagok helyettesíthetősége, 
cserélhetősége. A textíliák alapanyagai és felhasználá-
suk. A környezetszennyező anyagok újrahasznosítása. 
Fogalmak 
Alternatív energiaforrás, cserélhetőség, energiahordozó, 
erőmű, fémek, fosszilis energiahordozó, földgáz, helyet-
tesíthetőség, hulladékégető, hulladékgazdálkodás, ke-
rámiák, kőolaj, környezetkímélő energiaforrások, lignit, 
megújuló energia, műanyagok, nyersanyag, ózonlyuk, 
résztechnológia, savas eső, technológia, termelés, újra-
hasznosítás, uránérc, üvegházhatás 

Egy konkrét egyszerű 
gyártási folyamat be-
mutatása. Az erőműtí-
pusok egyszerű össze-
hasonlítása. 
Az alternatív energia-
források és a környe-
zetkímélő technológiák 
áttekintése. 
Gépek működésének 
bemutatása vázlatraj-
zon. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Tervezés, épí-
tés 

A gépek működésének bemutatása szóban vagy vázlat-
rajzon (pl. a varrógép működése). A mechanikus és nem 
mechanikus gépek ismerete (fényképezőgép, fénymáso-
ló, számítógép) 
Önálló tervkészítés, műveleti algoritmus készítése. 
Gépegységek modellezése. 
Egyszerű mechanizmusok tervezése, pl. hajtások. 
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép kapcso-
lata.  A gépek általános jellemzői. Mechanikai transz-
formátorok. Géprendszerek és részeik. A gépek és gép-
rendszerek fejlődése (robotok, CNC).  
Erőgépek. A dugattyús gőzgép, a belső égésű motor és 
a generátor működése. Érintésvédelem. 
Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános értel-
mezése (pl. fényképezőgép, számítógép). 
Fogalmak 
Belső égésű motorok, gépek, gépelemek, géprendsze-
rek, gőzgép, robot, rugalmas gyártósor 

Jelentős magyar és 
külföldi találmányok és 
feltalálók azonosítása. 

Közlekedési 
ismeretek 
 

Vasúti és autóbusz-menetrendek használata. 
A környezet megóvásának lehetőségi a közlekedésben.  
A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere. Köz-
lekedéstörténet. A közlekedési eszközök környezetkí-
mélő használata. 

 

Háztartástan, 
életvitel 

Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások 
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend, táp-
anyagtartalom, ebéd tervezése ár- és időkalkulációval. 
Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor 
tervezése. A konyhai gépek használata. Élelmiszervá-
sárlási szempontok: ár és minőség összevetése. A mai 
táplálkozási szokások eredete. Az élelmiszerek tárolása. 
A hűtőgép működése és helyes használata. Anyag át-
alakítások a konyhában. Élelmiszer-alapanyagok mező-
gazdasági előállítása, a nagyüzemi és s háztáji mező-
gazdasági termelés jellegzetességei. Biotechnológia az 
élelmiszerkészítésben. 
A lakókörnyezet tervezése 
Gyakorlati példák a lakás ésszerű és ötletes berendezé-
se. Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiata-
karékos működtetése. A lakás villany- víz- és földgáz 
vezetékeinek megkülönböztetése. Kerti vagy szobanö-
vények gondozása. Az infrastruktúra elemei. A lakás 
energiaellátása. Energia-megtakarítási lehetőségek a 
háztartásban. Energiatakarékos világítás és fűtés. Meg-
felelő hőszigetelés. Növények szerepe az életünkben. 
Kézi és gépi varrás 
A különféle öltésfajták kipróbálása, összehasonlítása. 
Szabásminta készítése. 
Háztartási jövedelmek és kiadások 
A piaci kínálat megítélése és minősítése. Ésszerű dön-
téshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alap-
ján. Költségvetés készítése. A fogyasztói érdekvédelem 
lehetőségeinek kihasználása. Piac és kereskedelmi, 
szolgáltató környezet, piaci árak összehasonlítása. 
Fogalmak 
Ásványi anyagok, élelmiszer-alapanyagok, energiatáb-
lázat, energiatakarékosság, ételkészítés, ételkészítés, 
ételsor, fehérjék, fogyasztói érdekvédelem, háztartási 
munkák tervezése higiénia infrastruktúra, lakástextilek, 
olajak, ruhadarabok, szénhidrátok, veteményeskert, 
vitaminok, zsírok 

Az egyszerű háztartási 
gépek használata. 
Korszerű ételsor önálló 
összeállítása. 
Az infrastruktúra ele-
meinek fölismerése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Háztartási 
munkák 

A napi, heti takarítás és az időszakos nagytakarítás 
szervezési feladatai. 
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése. 
A háztartási munkák megszervezésének célszerű mód-
jai. A munkák tervezése. 
Egészségnevelés 
Serdülőkori egészségügyi és táplálkozási szokások 
helyes kialakítása. 

A különféle varrásmó-
dok használata.  

 
7. osztály – fiú: 
 

Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Munkakultúra Anyagkiválasztás az összetétel, tulajdonság és funkció 
alapján. 
A helyettesíthetőség és cserélhetőség szempontjainak 
megállapítása az anyag tulajdonságainak és a kívánt 
funkciónak megfelelően. Az anyag szerkezetének és 
tulajdonságainak kapcsolata. 
A fémek technológiai tulajdonságai és alkalmazásaik. 
A műanyagok tulajdonságai, alkalmazásai. 
A textíliák alapanyagai és felhasználásuk. 
Önálló tervkészítés, műveleti algoritmus készítése. 

Vetületi rajz készítése, 
szabványok alkalma-
zása. 
Ismerje a fémek elemi 
vizsgálatának módsze-
reit. 
Ismerje az összetétel, 
szerkezet, tulajdonság 
felhasználhatóság 
közötti összefüggést. 
Ismerjen néhány jelen-
tősebb műanyagot, 
azok általános tulaj-
donságait, alkalmaz-
hatóságukat. 

Termeléskultú-
ra 

A bányaművelési módok (pl. külszíni fejtés) és az érc-

bányászat vázlatos megismerése. Ércek és építőipari 

ásványi anyagok és bányászatuk. A fosszilis energia-

hordozók (kőszén, kőolaj, földgáz), és bányászatuk. 

Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl. 

acél, alumínium, papír) bemutatása és összehasonlí-

tása. A termelés, mint technológiák láncolata. A gyár-

tás folyamata. 

Alapanyag, termék, hulladék, melléktermék, tervszerű 

megelőző karbantartás, korrózió elleni védelem. 

A korrózió elleni védelem néhány lehetséges módjai. 

Példák felsorolása arra, hogy az állapotmegóváshoz is 

szükség van energiára. Az erőművek működésének 

összehasonlítása. Az alternatív energiahasznosítás 

egy formájának bemutatása, pl. egyszerű napkollektor 

(naptó) összeállítása vízmelegítésre. A lakás energia-

ellátása. 

Ötvözet, ötvözés. 

A műanyagok alapanyagai, előállításuk és tulajdonsá-

gaik. 

A gépek működésnek bemutatása szóban vagy vázlat-

rajzon, pl. a varrógép működése. A mechanikus és 

nem mechanikus gépek ismerete (pl. számítógép, 

fényképezőgép, fénymásoló). Gépegységek modelle-

zése. Egyszerű mechanizmusok tervezése, pl. hajtá-

sok. A gépek általános jellemzői. Géprendszerek és 

részeik. A gépek és géprendszerek fejlődése (robotok, 

CNC). Erőgépek. A dugattyús gőzgép, a belsőégésű 

motor, a villamos motor és a generátor működése. 

Érintésvédelem. Mechanikai transzformátorok. 

Tudja a hulladékokat 
hasznosítani, szelek-
tálni. 

Célnak megfelelő, 
balesetmentes 
szerszámhasználat. 

Tudja, mi a korrózió, 

néhány védekezési 

módot ismerjen ellene. 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Fejlesztés, szabadalom. A gépfogalom általános ér-

telmezése, pl. fényképezőgép, számítógép. 

Élelmiszer alapanyagok mezőgazdasági előállítása, a 

nagyüzemi és a háztáji mezőgazdasági termelés jel-

legzetességei. Biotechnológia az élelmiszerkészítés-

ben. 

Háztartáskultú-
ra 

Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások. Anyag-
átalakítások a konyhában. 
A helyes étkezési szokások kialakítása. Étrend, táp-
anyagtartalom, ebéd tervezése ár- és időkalkulációval. 
A mai táplálkozási szokások eredete. 
A konyhai gépek használata. 
Az élelmiszerek tárolása. A hűtőgép működése és 
helyes használata. 
Gyakorlati példák a lakás ésszerű és ötletes berende-
zésére. A lakás villany-, víz- és földgáz vezetékeinek 
megkülönböztetése. A napi, heti takarítás és időszakos 
nagytakarítás szervezési feladatai. 
Vendéglátás tervezése és gyakorlati szervezése. A 
háztartási munkák megszervezésének célszerű mód-
jai. A munkák napi, heti, havi tervezése. 

Háztartási gépek 
ismere-
te,energiatakarékos 
használata, karban-
tartása. 

Ismerje az alap-
anyagok körülbelüli 
árait. 

Napi, heti étrend 
kidolgozása. 

Tervezze meg az 
időszakos házi 
munkákat (napi – 
heti – havi). 

Ismerje a vendéglátás 
szabályait. 

Környezetkul-
túra 

A kőszén és a kőolaj kéntartalma, savas esők. Hulla-
dékégetők. Az erőművek és a bányászat környezetká-
rosító hatásai. Az üvegházhatás és az ózonlyuk válto-
zásainak föltételezett okai. Környezetkímélő technoló-
giák, környezetkímélő és alternatív energiaforrások. 
A napenergia, a szélenergia, a földkéreg melege és a 
biomassza, mint energiaforrás. A környezetet szennye-
ző anyagok újrahasznosítása. Energia megtakarítási 
lehetőségek a háztartásban. Energiatakarékos világí-
tás és fűtés. Megfelelő hőszigetelés. Beszélgetés a 
szelektív hulladékgyűjtés feltételeiről és lehetőségeiről. 
A háztartási hulladékok szelektív gyűjtése. 
Gépek a környezetünkben. Az ember és a gép kapcso-
lata. Az átlagos háztartás gépeinek energiatakarékos 
működtetése. 
Kerti vagy szobanövények gondozása. Növények sze-
repe az életünkben. 
Az infrastruktúra elemei. 

Tudja a hulladékokat 
hasznosítani, szelek-
tálni. 
Ismerje a bányászat 
és energiatermelés 
környezetkárosító 
hatásait, az alternatív 
energiaforrásokat, 
Tudjon takarékoskodni 
anyaggal, energiával. 

Közlekedéskul-
túra 

Vasúti és autóbusz menetrendek használata. 
A környezet megóvásának lehetőségei a közlekedés-
ben. 
A közlekedési helyzetek megítélése. A közlekedési 
jelzések biztonságos értelmezése. 
Gyakorlatok a kerékpározás szabályainak alkalmazá-
sára. A közúti-, légi-, vízi és vasúti közlekedés rend-
szere. Közlekedéstörténet. A közlekedési eszközök 
környezetkímélő használata. 
A közúti közlekedés szabályai. 

Közlekedési helyzetek 
helyes megítélése. 
Városi és vidéki közle-
kedés közötti különb-
ségek, helyes maga-
tartási formák. 

készség szintjén 
ismerje a gyalogos 
és kerékpáros köz-
lekedés szabályait. 

Gazdálkodás-
kultúra 

Élelmiszervásárlási szempontok: ár és minőség ösz-
szevetése. A piaci kínálat megítélése és minősítése. 
Ésszerű döntéshozatal az árak és a minőség összeha-
sonlítása alapján. Költségvetés készítése. 

Tudjon a takarékossá-
gi formákról. 

Egészségkultú-
ra 

Az egészséges táplálkozás szabályai szerinti ételsor 
tervezése.  

Napi egészséges ét-
rend kidolgozása. 

Biztonságkul- A műanyagok előállításának, a fosszilis tüzelőanyagok Legyen képes a szük-
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

túra égetésének globális és lokális veszélyei.  
A fenntartható fejlődés. 

A polgári védelem szerepe feladatai. Felkészülés 
és tervszerűség a természeti (földrengés, árvíz) és 
ipari katasztrófák elhárítására. 

séges eszközök bal-
esetmentes használa-
tára. 
Lássák be, hogy a 
katasztrófák hatásai 
csökkenthetők a meg-
felelő előrelátással. 

Információs 
kultúra 

Az egyszerű érzékelők ismerete és használata. 
A jel és a kód fogalmának alkalmazása. 
Rádióadás-vétel, telefonhasználat, levélírás és levél 
olvasása, idegen szöveg fordítása gyakorlatban. 
Információszerzés-és feldolgozás. Információs rend-
szer. Információforrás. Információs csatorna. 
Információtárolás. 

A forrás, kódoló, csatorna, dekódoló, nyelő lánc 
bemutatása. A hasonlóság, mint az információszer-
zés egyik lehetséges formája. 

Ismerje az informa-
tikai alapfogalmakat 
a rádió és telefon 
működési elvét. 

 
8. osztály - leány: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Anyag és 
energia 

A villamos energia 
Az elektromos áram útjának bemutatása az erőműtől a 
fogyasztóig. A fogyasztás kiszámolása fogyasztók 
névleges teljesítményének ismeretében. A lakás villa-
mos berendezésének helyes használata. 
Villamosenergia-rendszerek. A lakás elektromos háló-
zata. Baleset megelőzés, érintésvédelem. Teendők 
áramütéskor és elektromos tűz esetén. A villanyvilágí-
tás története. 
Energiahordozók szállítása 
A kőolaj és földgáz szállítási módjainak megismerése. 
A lakás gázkészülékeinek helyes használata. Szállítás 
módjai (csővezetéken, tankhajóval, vasúti szállítás). 
Földgázvezetékek a lakásban, fűtőkészülékek, fűtési 
rendszerek. 
A jövő energiaforrásai 
Az alternatív energiaforrások lehetőségeinek bemuta-
tása. Kísérletek környezetkímélő energiaforrásokkal a 
közlekedésben. A természet kizsákmányolása és a 
fenntartható fejlődés. Környezetkímélő energiaforrá-
sok. Napelemek működése. Kísérletek a napenergia 
közvetlen felhasználására. Üzemanyagcellák mint 
űreszközök. Beszámolók, ismeretterjesztő filmek az 
űrállomásról. 
Fogalmak 
Biztosíték, érintésvédelem, fázisvezeték, fogyasztó, 
fosszilis energiahordozók, földelés és védőföldelés, 
környezetkímélő energiaforrások, környezetszennye-
zés, felhőkarcoló, kompozit anyag, központi energia-
elosztó, nagyfeszültség, napelem, névleges teljesít-
mény, szigetelés, nullavezeték, törpefeszültség, távve-
zeték, transzformátor, űrállomás, villamos energia, 
villamosenergia-hálózat, villanyáram 

A villamos energia 
útjának ismerete az 
erőműtől a fogyasztó-
ig. A lakás villamos 
berendezéseinek is-
merete és helyes 
használata. Alapvető 
balesetvédelmi és 
érintésvédelmi ismere-
tek. 
Vezérlések, szabályo-
zások működésének 
megismerése, áramkö-
rök készítése  
 
A szelektív hulladék-
gyűjtés feltételrend-
szerének és szükség-
szerűségének megis-
merése. 
A fenntartható fejlődés 
problémájának meg-
ismerése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Tervezés, épí-
tés 

A modern építészet anyagai 
Építőanyagok: a vályog, a kő, a cement és a beton. 
Szerkezeti anyagok: a fa, az acél és a kompozit anya-
gok. Acél. És vasbeton-szerkezetek készítésének 
technológiája. A fa, a vályog, az agyag és a kő ha-
gyományos építkezésben betöltött szerepének fölisme-
rése. A hagyományos építőanyagok fölhasználási ha-
tárainak felvázolása.  
Egy építőanyag - ipari gyártási technológia, pl. ce-
mentgyártás lépéseinek felsorolása. Magyar népi épí-
tészeti jellegzetességek bemutatása. 
Korszerű épületek 
A családi ház, a társasház és a lakótelep építésének 
összehasonlítása. Panelházak. Felhőkarcolók, iroda-
házak. Acélszerkezetű építmények és hidak. Az épített 
környezet és az életvitel. Véleményalkotás az építé-
szeti, esztétikai környezetszennyezésről. A különféle 
lakókörnyezetek előnyeinek és hátrányainak bemuta-
tása. Az egyes életformák megkülönböztetése. 
Fogalmak 
CNC (computer numerical control), csáposkút, fűtő-
erőmű, fűtőmű, hőközpont, integrált áramkör, kompakt 
lemez CD, közmű, rugalmas gyártórendszer, szabá-
lyozás, szelep, termosztát, vezérlés, visszacsatolás, 
víztározó, víztorony 

 

Közlekedési 
ismeretek 

A motorizáció előnyeinek, hátrányainak, veszélyeinek 
fölismerése, azonosítása. A gépjárművek osztályozá-
sa. A gépjárművek története. A közlekedés káros ha-
tásai (pl. levegőszennyezés, zajártalom). Környezet-
kímélő közlekedési eszközök. A közlekedés szabályai. 

 

Háztartástan, 
életvitel 

Konyhatechnikai eljárások 
A befőzés, a konzervgyártás, a hús füstölése. Az asza-
lás és a fagyasztás technológiájának összehasonlítá-
sa. Az élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok. 
Egészségügyi és takarékossági szempontok. 
Egészséges táplálkozás elemei 
Teljes étrend összeállítása. 
Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes táro-
lása és tartósítása nem csak takarékossági, hanem 
egészségügyi szempontból is fontos. 
Egészségnevelés 
A gyakoribb betegségek felismerése, elsődleges fel-
adatok. Bőrápolás, tisztálkodás, gyógyszerek alkalma-
zása. Csecsemőápolási ismeretek. 
Gazdálkodás 

Példák az agresszív reklám típusaira. A fogyasztói 
érdekvédelem érvényesítése a gyakorlatban. A család 
létfenntartási költségeinek megismerése.  A fogyasztói 
társadalom és a reklám. A család pénzgazdálkodása, 
a családi jövedelem kezelése, takarékossági lehetősé-
gek, takarékossági formák a háztartásban. A beszélge-
tés a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének lehető-
ségeiről az ipari újrahasznosításhoz. Anyag- és ener-
giatakarékosság a háztartásban. 
Fogalmak 
Étrend, ergonómia, életrend, hulladékkezelés, reklám, 
tartósítás. Egészségnevelés, betegség, terhesség, 
gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, újszülött, 
csecsemő, csecsemőápolás, betegápolás, bőrápolás 
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8. osztály – fiú: 
 

Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

Munkakultúra A fa, a vályog, az agyag és a kő a hagyományos 
építkezésben betöltött szerepének fölismerése. A 
hagyományos építőanyagok fölhasználási határa-
inak felvázolása. 
Építőanyagok és szerkezeti anyagok. Felhőkarco-
lók, hidak makettjének építése. 
A közlekedőedények elvén alapuló modellek épí-
tése. 

Ismerje, a legfonto-
sabb műszaki rajzi 
elemeket. Ismerje a 
méretarányt. 
Tudja, minden techno-
lógia algoritmizálható. 
Ismerje a legfontosabb 
építőanyagokat, azok 
felhasználási lehető-
ségeit, helyettesíthető-
ségüket 

Termeléskultúra Villamosenergia-rendszerek. Az elektromos áram 
útjának bemutatása az erőműtől a fogyasztókig. A 
fogyasztók és névleges teljesítményük. A villany-
világítás története. 
A kőolaj és a földgáz szállítási módjainak megis-
mertetése. 
Beszámolók ismeretterjesztő filmek az űrállomá-
sokról. 
Építőanyag-ipari gyártási technológiák: cement-
gyártás,acél és vasbeton szerkezetek készítése. 
Magyar népi építészeti jellegzetességek bemutatá-
sa. A felhőkarcolók építésének technológiájáról 
szóló dokumentumok feldolgozása. Acélszerkeze-
tű építmények, hidak. 
Különböző korok vízvezetékrendszerei és fűtés-
rendszereinek összehasonlítása. A csapos kutak, 
a víztározók és a víztornyok funkciójának ismerte-
tése. A csatornahálózat jelentőségének bemuta-
tása. A fűtés története. Egyedi-, központi- és táv-
fűtés. Hőközpontok, fűtőművek, fűtőerőművek 
szerepe a távfűtésben. 

Ismerje a gyártási 
technológia alapfolya-
matát. 
Ismerje a legfontosabb 
fosszilis tüzelőanyago-
kat, azok véges voltát. 
Lássa be az energiával 
való takarékosság 
környezetkímélő ma-
gatartás. 
Takarékoskodjon a 
vízzel, elektromos 
árammal, fűtéssel, 
ismerje a gazdaságos 
fűtési megoldásokat. 

Háztartáskultúra A lakás villamos berendezéseinek helyes haszná-

lata. A lakás elektromos hálózata. 

A lakás gázkészülékeinek helyes használata. 

Földgázvezetékek a lakásban, fűtőkészülékek, 

fűtési rendszerek. 
A befőzés, a konzervgyártás, a hús füstölése, az 
aszalás és a fagyasztás technológiájának össze-
hasonlítása. 

Ismerje a háztartási 
technikai eszközöket. 
Tudja helyesen hasz-
nálni a háztartási esz-
közöket. 

Környezetkultúra Az alternatív energiaforrások lehetőségeinek be-
mutatása. Kísérletek környezetkímélő energiafor-
rásokkal a közlekedésben. A természet kizsák-
mányolása és a fenntartható fejlődés. Környezet-
kímélő energiaforrások. Napelemek működése. 
Kísérletek a napenergia közvetlen fölhasználásá-
ra. Üzemanyagcellák, mint az űreszközök. 
Véleményalkotás az építészeti, esztétikai környe-
zetszennyezésről. A különféle, lakókörnyezetek 
előnyeinek és hátrányainak bemutatása. 
Az egyes életformák megkülönböztetése. A csa-
ládi ház, a társasház és a lakótelep építésének 
összehasonlítása. Panelházak. Felhőkarcolók, 
irodaházak. Az épített környezet és az életvitel. 
Energiatakarékosság és a környezet megóvása. 
A települések és a lakások vízvezeték és csator-
nahálózata. Nagyüzemi szennyvíztisztítás. 
A beszélgetés a háztartási hulladék szelektív 

Ismerjék a leggyako-
ribb lakástípusokat, 
vessék össze azok 
előnyös, hátrányos 
jellemzőit. 
Tudjon megfigyelések-
ből, következtetéseket 
levonni. 
Tegyen javaslatot a 
szelektív hulladékgyűj-
tés megvalósítására 
lakókörnyezetében 
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Témakörök Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 

gyűjtésének lehetőségeiről az ipari újrahasznosí-
táshoz. 

Közlekedéskultúra A gépjárművek osztályozása. A gépjárművek 

története. A közlekedés káros környezeti hatásai, 

pl. levegőszennyezés, zajártalom. Környezetkímé-

lő közlekedési eszközök. 
A közúti közlekedés szabályai. 

Ismerje felelősségét, 
kötelességeit balese-
tek esetén. 
Ismerje a legfontosabb 
gépjárműveket, azok 
hatásait a környezetre, 
a közúti közlekedés 
szabályait 

Gazdálkodáskultúra A család létfenntartási költségeinek megismerése. Tudjon a takarékossá-
gi formákról. 

Egészségkultúra Annak fölismerése, hogy az élelmiszerek helyes 
tárolása és tartósítása nemcsak takarékossági, 
hanem egészségügyi szempontból is fontos. 
Az élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok. 
Egészségügyi és takarékossági szempontok. 

Ismerje higiéné szere-
pét a betegségek 
megelőzésében. 

Biztonságkultúra Elektromos áram veszélyei. A lakás villamos- és 

gázkészülékeinek balesetmentes használata. 

Érintésvédelem, elektromos balesetek megelőzé-

se. Teendők áramütéskor és elektromos tüzek 

esetén. A lakástüzek leggyakoribb okai. A tűzoltás 

szabályai. 

A motorizáció előnyeinek, hátrányainak és veszé-

lyinek fölismerése, azonosítása. 

Legyen képes a lakás 

villamos- és gázkészü-

lékeinek balesetmen-

tes használata, azok 

hibás működésének, 

felismerésére. 

Tudja az égés feltét-

eleit. Ismerje lakástü-

zek elkerülésének 

szabályait, tudja teen-

dőket a tűz észlelése-

kor. 
Ismerje az áramütés 
veszélyeit. 

Információs kultúra A korszerű érzékelők és elektroakusztikus átalakí-

tók alkalmazása. A hanghordozó és lejátszó esz-

közök használata. 

Távirányítás, távvezérlés. Elektromágneses hul-

lámok. 

Az információs rendszerek működése. Adatbázis. 

Világméretű információs hálózatok. 

A vezérlés fogalmának elmélyítése programkap-

csolós áramkörök tervezésével. A szabályozás és 

a visszacsatolás lényegének bemutatása. Jelfo-

gós áramkör építése. 

A korszerű technológiák összehasonlítása és a 

közös vonások kiemelése. Hőmérsékletszabályo-

zók. Számítógéppel vezérelt rendszerek. 

Ismerjék az elektroa-

kusztikus berendezé-

sek működését, tudják 

azokat kezelni. 
Értse meg, hogy az 
információ érték. Is-
merjék a számítógé-
pes hálózatokat: intra-
net, internet. 

 
4) Általános fejlesztési követelmények 

a) Feladatok és tevékenységformák: 
(1) A szükségletek és lehetőségek fölismerése: A tervezési és technológiai tevékenységek 

szükségességének, lehetőségeinek felismerése az otthoni, az iskolai, a közösségi, a sza-
badidő, az üzleti élet, ipari és mezőgazdasági tevékenységek tanulmányozásával. 

(2) Tervezés: Részletes (gyártás- és gyártmány-) tervek elkészítése, az ehhez szükséges elmé-
leti alapok átgondolása és ezek alapján reális, megfelelő és megvalósítható terv kidolgozá-
sa. 
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(3) A munka megszervezése és kivitelezése: Munkavégzés tervek alapján. Környezet átalakí-
tás, egyszerű tárgyak, szerkezetek berendezések létrehozása, tervszerű előkészítés utáni 
kivitelezése. A szükséges források és folyamatok ismerete és gyakorlott használata. 

(4) Értékelés: Saját és mások terveinek, tervezett technológiáinak és technikai rendszereinek 
megértése, megvitatása, eredményeinek, hatásainak értékelése. A terv és munkadarab ér-
tékelése Más korokból vagy kultúrákból származó rendszerek működésének összehasonlí-
tása, a közös jellemzők felismerése és esetleges felhasználása a tervezésnél. 

b) Készségek fejlesztése: 
(1) A technika tantárgy tanítása a cél és feladat megfogalmazásával, a tevékenységi és munka-

fázisok megtervezésével valamint a végrehajtás és az eredmény (munkadarab, működés) 
együttes értékelésével nagymértékben javítja a tanulók beszéd és kifejezőkészségét. A 
rendszerszemléletű gondolkodás kialakításával a logikai készség gyarapszik. A műszaki áb-
rázolás és kommunikáció a tanulók képolvasási, logikai és rajzolási készségét, a tervezés a 
számolási készséget, a tervek megvalósítása, a munkadarab vagy rendszer elkészítése a 
manuális készséget fejleszti. 

c) Képességek fejlesztése: 
(1) A szükségletek és lehetőségek fölismerése, a tervezés folyamata, a részletes tervek elké-

szítése és a munka elvégzése a tanuló koncentráló, problémamegoldó, alkotó, becslési, 
döntési, elemző, szintetizáló, rendszerező és összpontosító képességének fejlesztése mel-
lett növeli a kreativitást, a kézügyességet és a pontosságra való igényt, továbbá elősegíti a 
jó térlátást, a tájékozódást a térben és a síkon. Az értékelés segít a kritikus önértékelés és 
mások helyes megítélésének képességét kiformálni, és rászoktat az ellenőrzés igénylésére. 
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15. Erkölcstan 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az iskolai erkölcsi nevelés nem előzmény nélküli: kisgyermekkori alapokra építhet. A kisgyermek 
azonosul a szeretett személyekkel. Az általuk megjelenített szociális normák alakítják első ítéleteit 
arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért fontos, hogy a pedagógus ismerje a szubkultúrá(ka)t, 
ahonnan tanítványai érkeznek. A gyermekek az óvodában megismerkednek a társas normák első 
intézményesített formáival, amelyek betartása révén tapasztalatokat szereznek a családnál tágabb 
közösséghez tartozás élményéről és rendjéről. A gyerekek többsége az óvodáskor végére érti meg 
teljesen, hogy a nem az ember állandó jellemzője, és többé-kevésbé kialakul nemi identitásuk. 
Négyéves koruk körül kezd formálódni etnikai identitásuk. Saját bőrszínükhöz és etnikumukhoz való 
viszonyuk alakulása azonban erősen függ attól, hogy az őket körülvevő szűkebb és tágabb 
környezet milyen képet alkot az ő csoportjukról mint egészről. Mások bántása és a másoknak való 
segítségnyújtás képessége – az agresszió és a proszociális viselkedés – általában hároméves kortól 
kezdve jelenik meg a gyerekek magatartásában. Mindkét viselkedési mód alakulása nagymértékben 
függ azonban a környezeti hatásoktól, és döntő módon visszahat a gyermek én-tudatának, illetve 
egész személyiségének fejlődésére. Az alapvető viselkedési normák az iskolába lépés idejére 
kezdenek rögzülni a gyerekekben, ami lehetőséget teremt arra, hogy fokozatosan megtanuljanak 
uralkodni saját késztetéseiken, és képesek legyenek érzelmeiket, mozgásukat, választásaikat 
ellenőrizni – vagyis fokozatosan képessé váljanak az önkontrollra. 

b) Az általános iskola 1–2. évfolyamán egyre több időt töltenek a gyerekek a kortársaikkal, s ennek 
eredményeként felerősödnek a versengések, az együttműködést igénylő helyzetekben átélt sikerek 
és kudarcok, illetve a külső visszajelzések. Ezek hatására spontán módon kezd átformálódni a 
gyerekek önértékelése. Ez a folyamat jó alapot kínál az önismeret és a társas kultúra, valamint a 
szociális kompetencia fejlődésének tudatos pedagógiai eszközökkel való támogatására. 

c) A tanulók megismerési folyamatai – az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a 
gondolkodás – szintén jelentős változáson mennek át ebben az életszakaszban, amire az 
erkölcstanórákon is ráépülhet a szóbeli anyanyelvi kommunikáció célzott fejlesztése. Mindazonáltal 
az önkifejezés legjellemzőbb formája ebben az időszakban a tanulságok direkt módon való 
megfogalmazása helyett a mesélés, az élményeken alapuló rajzolás, festés, mintázás és a mozgás. 
Ez jó lehetőséget teremt az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség életkornak 
megfelelő formálásához is. 

d) A nevelői közösségnek érzékenyen kell alkalmazkodnia az eltérő szociokulturális háttérrel 
rendelkező gyerekek magukkal hozott sokféle normájához, az ezekből fakadó kulturális és 
képességbeli sokszínűséghez. Egyúttal azonban – a családi érték- és normarendszert kiindulási 
alapnak tekintve –, el kell kezdenie támogatni a gyerekeket abban, hogy fokozatosan be tudjanak 
illeszkedni az iskolai közösség érték- és normavilágába. Nagyon fontos, hogy a pedagógus és a 
gyermek kapcsolatában ne jelenjék meg az agresszió semmilyen formája, és a tanító magatartása 
az általa is elvárt proszociális viselkedés mintáit közvetítse tanítványai felé. Ugyanilyen fontos, hogy 
kontroll alatt tartsa esetlegesen meglévő előítéleteit, valamint a tanítványai körében spontán módon 
megjelenő előítéletes viselkedési elemeket. Jelentős mértékben függ ugyanis ettől, hogy miként 
alakul az osztály kisebbség(ek)hez tartozó tagjainak énképe és autonóm erkölcse. 

e) Az 1–2. osztályosok gondolkodásának általános sajátossága a konkrét műveleti jelleg. Igazán 
tárgyak és események jelenlétében tudnak problémákat mérlegelni és megoldani. Hosszabb ideig 
képesek már szándékos figyelemre, de könnyebben tudnak valamit átélni, mint figyelmüket 
szándékosan a feladatra összpontosítani. Idegrendszerük működését még az agyuk érzelmi-indulati 
életet szabályozó központja uralja. A tantárgy keretében felvetődő erkölcsi kérdéseket ezért 
érdemes mindig valamilyen konkrét és az adott pillanatban jelen lévő – látott, hallott vagy 
cselekvéses módon átélhető – élményhez kapcsolni. Az életkornak leginkább megfelelő élmények 
közege pedig ebben az életszakaszban a mese világa. A gyerekek ugyanis 7–8 éves korukig a 
mesék közegében tudják legkönnyebben kezelni félelmeiket és szorongásaikat. Az élet olyan nagy 
kérdéseire, mint például az elválás vagy a halál, ebben a közegben kapnak számukra feldolgozható 
módon választ – miközben azért persze már pontosan különbséget tudnak tenni a mese és a 
valóság között. 

f) Bár a tantárgy egészében később fontos szerepet töltenek be a dilemmák és a viták, az 1–2. 
osztályos gyerekek foglalkozásain ezeknek még kevéssé van helye. Ennek a korosztálynak 
mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez. A társas 
helyzeteken belüli nézőpontváltás – hol egyik, hol másik szerepbe helyezkedve –azonban már az ő 
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esetükben is jól gyakoroltatható, előkészítve ezzel az empátia és az érvelő vita képességének 
későbbi kialakulását. 

 
2) Egyes évfolyamok tanterve 

1-2. osztály 

Tematikai egység 
Az én világom Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése.  
A saját környezet elemeihez való viszonyulás tudatosságának fejlesztése.  
A nehéz helyzetekkel való megbirkózás képességének megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Ki vagyok én? 
Hogyan és hányféle módon szólítanak engem mások? Mit jelent a 
nevem?  
Hol születtem és mikor? Hány éves vagyok? Kik a szüleim? Mit 
tudok magamról? Milyen voltam kisebb koromban? Miben változ-
tam?  
Milyen jelek tartoznak hozzám, amelyek az én helyemet, az én 
dolgaimat jelölik és megkülönböztetik azokat másokéitól? 
 
Ilyen vagyok   
Milyennek látom magam, ha tükörbe nézek? Hasonlítok-e valakire 
a családban? Mit szeretek magamon? Van-e olyan, amit nem 
szeretek, és ha igen, miért?  
Minek szoktam örülni, mitől leszek szomorú, és mitől félek? Ha 
szomorú vagyok vagy félek, mitől múlnak el ezek a rossz érzé-
sek? 
Hogyan tudok vigyázni magamra és az egészségemre? Miben kell 
erősödnöm? 
 
Kedvenc helyeim, tárgyaim és tevékenységeim 
Hol szeretek lenni, és hol nem, miért? Hová szeretnék eljutni? 
Melyek a legkedvesebb játékaim és tárgyaim? Miért szeretem 
őket? Hogyan vigyázok rájuk? Mit szeretek játszani és kivel? Mit 
szeretek csinálni és mit nem? Miért? 
 
Nehéz helyzetek 
Mit könnyű megtennem, és mit nehéz? Voltam már olyan nehéz 
helyzetben, amikor először nem tudtam, mit kell tennem? Végül 
mit tettem? Mit csinálnék most, ha ugyanabban a helyzetben len-
nék?  

Vizuális kultúra: 
személyes élmények megjelente-
tése sík vagy plasztikus alkotá-
sokban. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
- beszédkészség, beszédbátorság 
fejlesztése 
- önismereti gyakorlatok 
- a szituációnak megfelelő nyelv-
használat fejlesztése 
 

Kulcsfogalmak/ fo-
galmak 

Lány, fiú, születésnap, változás, öröm, szomorúság. 

 

Tematikai egység 
Társaim – Ők és én Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képes-
ségének fejlesztése, mások elfogadásának segítése. 
Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése. 
A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akiket ismerek 
Kiket ismerek a rokonságból, az iskolából és máshonnan? Milyen 
kapcsolat fűz hozzájuk? Ki mennyire áll közel hozzám? 
Kiket szeretek, kiket nem, és miért? Miért jó, ha különféle ismerőse-
ink vannak? 
 
Mások másmilyenek 
Milyenek más gyerekek? Mi mindenben különböznek tőlem? Vajon 
milyennek látnak ők engem?  
 
Kapcsolatba lépek másokkal 
Milyen helyzetekben és milyen okból lépek kapcsolatba másokkal? 
Hogyan szólítsam meg a különböző korú közeli és távolabbi ismerő-
söket? Hogyan szólítsam meg az iskola idősebb tanulóit, a tanárokat 
és az iskolában dolgozó többi felnőttet? 
Hogyan kérhetek segítséget felnőttektől és gyerekektől? Hogyan 
szólítsak meg egy ismeretlen embert, ha segítségre van szükségem? 
Hogyan viselkedjek, ha engem szólítanak meg? Hogyan illik visel-
kednem különböző helyzetekben? 
Mit tegyek, ha idegen ember szólít meg az utcán? Kiben bízhatok 
meg?  
 
Gondolataim és érzéseim kifejezése 
Honnan tudhatom egy másik emberről, hogy mit érez? 
Mi mindent tudok kifejezni szavakkal, gesztusokkal és képekkel?  
Hogyan mutathatom meg, ha szeretek valakit? Miként fejezhetem ki 
elfogadható formában azt, ha nem szeretek valakit? Milyen jelek 
árulják el számomra, hogy milyen érzéseket vált ki másokból, amit 
mondok vagy teszek?  
Mivel tudnak mások megbántani engem? Mivel tudok én megbántani 
másokat? Előfordulhat-e olyan helyzet, amikor jobb, ha nem mutatjuk 
ki az érezéseinket? Miben más az, ha személyesen találkozunk va-
lakivel, mint hogyha telefonon vagy interneten beszélünk vele? 

Környezetismeret: 
különbség a felnőttek és a gye-
rekek között. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
egyszerű ítéletalkotás mesék 
szereplőiről; mindennapi konf-
liktusok átélése dramatikus 
játékban; szöveges üzenetek 
érzelmi tartalmának megértése. 
A szituációnak megfelelő 
nyelvhasználat alkalmazása. 
Nem verbális jelzések tartal-
mának felismerése.  
 
Vizuális kultúra: átélt esemény 
vizuális megjelenítése;  
a kép és a hang szerepének 
megfigyelése animációs me-
sékben; a közvetlen és közve-
tett kommunikáció közti kü-
lönbségek felismerése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ismerős, ismeretlen ember, megszólítás, udvariasság, illem, segítségkérés, érzés, 
gondolat, öröm, bánat, szeretet, rokonszenv, ellenszenv. 

 

Tematikai egység Közvetlen közösségeim – A család és a gyerekek Órakeret 
20 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeinek tudatosítása. 
A családi hagyományok 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. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Különféle közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren óvodás 
korom óta? Melyek az én közösségeim az iskolában és az iskolán 
kívül? 
 
Család és rokonság 
Kikből áll a mi családunk? Milyen a kapcsolatom azokkal a család-
tagjaimmal, akikkel együtt lakom? Vannak-e olyan közeli családtagja-
im, akikkel nem közös lakásban lakunk? Jó, ha együtt vagyunk? Mit 
kapok tőlük, és én mit adok nekik? Hogyan tudjuk segíteni egymást? 
Vannak-e szabályok a családban, amelyeket be kell tartani? 
Kik tartoznak még a rokonságunkhoz, és velük milyen a kapcsola-
tom? Mit jelent számunkra az, hogy rokonok vagyunk?  
Vajon más családok ugyanúgy élnek, mint mi? Mi mindenben külön-
bözhet egyik család a másiktól?  
 
Családi hagyományok 
Milyen hétköznapi családi szokásaink vannak? Mit szeretek ezek 
közül és mit nem? Miért?  
Milyen családi ünnepeink vannak, és hogyan tartjuk meg ezeket? Mit 
szeretek közülük és miért? Van olyan is, amit nem szeretek? Miért? 
Miben különböznek más családok szokásai és ünnepei a mieinktől?  
 
A gyerekek élete 
Hogyan telik egy napom az iskolában? Milyen a hétvégém? És mi-
lyen számomra egy ünnepnap vagy az iskolai szünet egy napja?   
Vajon máshol hogyan telik el a gyerekek egy-egy napja? Mi minden-
ben lehet más az életük, mint az enyém?  

Környezetismeret: az iskolai 
élet rendje. 
 
Vizuális kultúra: az internet-
használat szabályai; videojáté-
kokkal kapcsolatos élmények 
feldolgozása. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
élet a családban; családi ren-
dezvények, ünnepek, esemé-
nyek; iskolai és osztályrendez-
vények. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Család, rokon, segítségnyújtás, szokás, hagyomány, ünnep, hétköznap, feladat, 
szabadidő. 

 

Tematikai egység Tágabb közösségeim – A lakóhelyi közösség Órakeret 
14 óra 

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.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Akik körülöttünk élnek 
Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban vagyok?  
Mi köt össze azokkal, akikkel egy helyen (községben, városi lakóne-
gyedben, utcában, társasházban) élek?  
Vannak-e közös lakóhelyi szokásaink és hagyományaink? Ha igen, 
részt szoktam-e venni ezekben? Mi a jó bennük? 
 
Más lakóhelyek, más szokások 
Másutt hol jártam már a családommal vagy az iskolával? Milyen más 
helyekkel állnak kapcsolatban a szüleim és a rokonaim? Mi minden-
ben különböznek ezek a mi lakóhelyünktől?  
Vajon vannak-e egészen másféle lakóhelyek is hazánkban és a világ 
más részein?  

Vizuális kultúra: környezetünk 
külső és belső terei. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Lakóhely, szomszéd, falu, város, szokás, hagyomány. 
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Tematikai egység A környező világ Órakeret 
13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lakóhelyi élővilághoz fűződő személyes kapcsolat kialakulásának elősegíté-
se. 

 A környező élővilág megóvására irányuló felelősségérzet megalapozása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Kicsik és nagyok 
Mi nagyon kicsi, és mi óriási? Mi van nagyon közel és mi van bor-
zasztóan messze?  
Mi van alattunk, és mi van felettünk? Mi volt nagyon régen, és mi 
lesz a távoli jövőben? Honnan tudhatunk ezekről a dolgokról? 
 
A képzelet határai 
Hová tudunk eljutni, és hová nem tudunk? 
Merre járunk az álmainkban?  
Hol játszódnak a mesék, és kik a szereplőik? Kiknek a fejében szü-
letnek a mesék? Én is kitalálhatok meséket?  
 
A jó és a rossz 
Kik a jók és kik a rosszak a mesékben? Honnan tudjuk? Mi mindent 
tesznek a jó és mit a gonosz szereplők? Miért és hogyan harcolnak 
egymással a mesékben a jó és gonosz oldal hősei? 

Növények és állatok a környezetünkben  
Miért jó, hogy vannak körülöttünk növények? Mi változna meg, ha 
hirtelen eltűnnének? Hogyan tudunk vigyázni rájuk és részt venni a 
gondozásukban?  
Vajon felelősek vagyunk-e az erdőkben és a réteken élő növényekért 
is? Mit tudunk tenni értük? 
Milyen állatok élnek a környezetünkben? Hogyan tudunk részt venni 
a gondozásukban? Mit jelentenek számunkra a velünk élő házi álla-
tok? Mi az, amit megtehetünk egy állattal, és mi az, amit nem szabad 
megtennünk?  
 
A természet védelme 
Melyek a kedvenc helyeim a vidékünkön, és miért éppen ezeket sze-
retem?  
Miért hívnak egyes tájakat, növényeket vagy állatokat védettnek? Én 
hogyan tudok hozzájárulni a természet és az élővilág értékeinek 
megóvásához? 

Környezetismeret: szobanövé-
nyek és házi kedvencek gon-
dozása; 
veszélyeztetett fajok. 
 
Vizuális kultúra: a természeti 
környezet elemeinek megjele-
nítése. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
növényápolás, állatgondozás. 
 
 

Magyar nyelv és irodalom: a 
mesék világa; alapvető erköl-
csi-esztétikai kategóriák (szép-
csúnya, jó-rossz, igaz-hamis). 
 
Vizuális kultúra: 
elképzelt dolog vizuális megje-
lenítése; különböző anyagok 
használata a kifejezés szándé-
kával; képzeletbeli helyek, te-
rek megjelenítése; mesesze-
replők megjelenítése különféle 
technikákkal. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Természet, vidék, környezet, táj, növény, állat, felelősség, gondozás, védett nö-
vény és állat, természetvédelem. Kicsi, nagy, óriási, közel, távol, múlt, jövő, mese, 
álom, képzelet, jó, rossz, gonosz, harc. 

 
3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezik saját külső tulajdonságairól, tisztában van 
legfontosabb személyi adataival.  

b) Átlátja társas viszonyainak alapvető szerkezetét.  
c) Képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez. 
d) Képes kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, 

különféle beszédmódokat tud alkalmazni. 
e) A beszélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabályait. 
f) Érzi a szeretetkapcsolatok fontosságát. 
g) Érzi, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében. 
h) Törekszik rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. 
i) Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért. 
j) Képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel 

kifejezze. 
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k) Tisztában van vele és érzelmileg is képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen 
más körülmények között élnek, mint ő. 

l) Meg tudja különböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot. 

 



SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 

 

oldal 266 

B) Felső tagozat 

1) Általános nevelési célok 
a) Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál ahhoz, hogy a 

tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt öröksége iránti megbecsülés. 
Erre építve az erkölcstan számos témaköre sikeresen kapcsolható össze a nemzeti öntudat és a ha-
zafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli váltásnak a talaján egyre inkább kialakul a gye-
rekekben az előrelátás képessége, amely fontos lelki alapja lehet a másokért való felelősségvállalás 
és a környezettudatos életmód kialakulásának, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói 
kompetencia megalapozásának. 

b) 11–12 éves korban már megélt tapasztalatai vannak a gyerekeknek a jogok és kötelezettségek kö-
zötti kapcsolatról, miként arról is, hogy a társas együttéléshez szükségképpen hozzátartoznak az ér-
dekellentétek és a konfliktusok. Az erkölcstan keretében ekkor feldolgozásra kerülő témák jó alkal-
makat kínálnak az önismeret és a társas kultúra, a demokráciára nevelés alapjainak lerakására, va-
lamint a szociális és állampolgári kompetencia erőteljes fejlesztésére. 

c) Mivel erre az életszakaszra általában kialakul a szóbeli és az írásbeli önkifejezés alapvető eszköztá-
ra, az erkölcstan órák – az infokommunikációs eszközök használatára épülő kapcsolattartás, gondo-
latcsere és kreatív írás-alkotás révén – hasznos támogatói lehetnek az anyanyelvi kommunikáció és 
a digitális kompetencia fejlődésének is. 

d) Ezeket az éveket a nagy barátkozások jellemzik, ami felértékeli a gyerekek számára az önismerettel 
és a társas kapcsolatokkal összefüggő témákat. Ugyancsak fontos feladata ennek az életkornak az 
anyagi javakhoz és a pénzhez való viszony elmélyült feldolgozása annak érdekében, hogy a kívána-
tos módon alakuljon a tanulók értékhierarchiája. 

e) Az erkölcsi témák ezekben az években jó nyersanyagot kínálnak az érdek- és értékkonfliktusok fel-
ismeréséhez és feldolgozásához is. A foglalkozásokon érdemes kiemelt szerephez juttatni az elkö-
vetett hibák vagy rossz döntések miatt bekövetkező károk enyhítéséről, a jóvátételről és a jó vissza-
állításának lehetőségeiről való gondolkodást, valamint az ehhez kapcsolódó kommunikációs és kö-
zösségi technikák életkornak megfelelő szinten való elsajátítását. 

f) A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell erősíteni a problémák erőszakmentes, 
konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének mintáit. Szinte valamennyi témakör alkalmas a 
tanulók szociális érzékenységének fejlesztésére, amihez ebben az életkorban különösen jó eszközt 
kínálnak a szerepjátékok. A szabad beszélgetés mellett talán ez a forma tudja leginkább elősegíteni 
a tanulókat foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a kételyek megfogalmazását és a közös vá-
laszkeresést. 

 
2) Egyes évfolyamok tanterve 

5-6. osztály 

Tematikai egység Test és lélek 
Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók testi és lelki egészséggel kapcsolatos ismereteinek gyarapítása és 
az önmagukért való felelősség érzésének erősítése. A beteg és a fogyatékkal 
élő emberek iránti empátia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi, lelki, szellemi tulajdonságaim az évek során? Mire 
van szükség ahhoz, hogy a testem jól fejlődjön? Mi kell a lelkem és az ér-
telmem fejlődéséhez? Melyek az ember legfontosabb fizikai, lelki és szel-
lemi szükségletei? Miben térnek el egymástól a gyerek, a felnőtt és az idős 
ember szükségletei? Miben különbözik egy ember az összes többi élőlény-
től, és miben hasonlít rájuk? 
Egészség és betegség 
Milyen az egészséges ember? Hogyan kerülhet veszélybe és 
hogy védhető meg az egészség? Én egészségesen élek? Van olyan szo-
kásom, amelyen jó lenne változtatnom az egészségem érdekében? 
Miben különbözik egy beteg ember az egészségestől? Hogyan és miért 
betegedhet meg valaki? Mi változik meg ettől az életében? Milyen az, ami-
kor én beteg vagyok? Mért tartozom felelősséggel saját testi épségemért? 
Fogyatékosság 

Természetismeret: Ka-
maszkori változások: 
testkép, testalkat; az 
egészséges táplálkozás 
alapelvei; a serdülő 
személyiségének jellem-
ző vonásai; az önismeret 
és az önfejlesztés esz-
közei; veszélyforrások 
különféle élethelyzetek-
ben; káros szenvedé-
lyek. 
 
Dráma és tánc: ön- és 
társismereti játékok.  
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Milyen képessége hiányozhat annak, aki valamilyen téren fogyatékos? 
Vannak-e olyan speciális képességeik a fogyatékkal élőknek, amelyekben 
ügyesebbek másoknál? Mi a különbség a fogyatékosság és a betegség 
között? Hogyan alakulhat ki ilyen állapot? Miben és hogyan akadályozza a 
fogyatékkal élő embereket állapotuk a hétköznapi tevékenységekben? Ho-
gyan lehet elhárítani vagy csökkenteni ezeket az akadályokat? Hogyan 
lehet egy fogyatékkal élő gyereket támogatni az osztályban? Mit tanulhat-
nak az ép gyerekek fogyatékkal élő társuktól? Élhetnek-e teljes értékű éle-
tet a fogyatékos emberek? 
Ép testben ép lélek? 
Milyen a jó és milyen a rossz lelkiállapot? Milyen lehet a lélek, amikor sérült 
vagy beteg? Milyen jelei vannak ennek? Hogyan őrizhetjük meg a lelki 
egészségünket? Lehet-e beteg lélek ép testben, és beteg vagy fogyatékos-
sággal élő testben ép lélek? Mi minden befolyásolhatja ezt? 
Egy belső hang: a lelkiismeret   
Mi minden hat a döntéseinkre? Mi a lelkiismeret, és miből érezzük a jelenlé-
tét? Hogyan hat a tetteinkre? Mi történik, amikor hallgatunk rá, és mi törté-
nik, amikor nem? 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testi tulajdonság, lelki tulajdonság, szellemi képesség, szükséglet, fejlődés, 
egészség, betegség, fogyatékosság, befogadás, elfogadás, lelkiismeret, szán-
dék, döntés. 

 

Tematikai egység Kapcsolat, barátság, szeretet 
Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A saját kapcsolati háló szerkezetének tudatosítása. Annak megéreztetése, hogy 
az őszinte baráti kapcsolatok fontos szerepet játszanak az ember életében. 
Olyan kommunikációs technikák megismertetése, amelyek segíthetnek a barát-
ság ápolásában és az esetleges konfliktusok feloldásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kapcsolataim 

Kikkel tartok szorosabb vagy lazább kapcsolatot? Kihez mi fűz, és milyen 
mélységűek ezek az érzések? 
Mi tesz vonzóvá és mi tesz ellenszenvessé valakit? Milyen módon lehet 
elnyerni valakinek a rokonszenvét? Milyen eszközöket nem szabad vagy 
nem érdemes használni ennek során? Miért?  
Baráti kapcsolatok 
Lehetnek-e a barátoknak titkaik egymás előtt? Mit jelent az, hogy őszinték 
vagyunk valakihez? Megengedhető-e a hazugság a barátok között? Csak 
szavakkal lehet hazudni vagy más módon is? Mit jelent a barátságban a 
másik tisztelete? Hogyan tudják segíteni egymást a barátok? Mi az, amivel 
fájdalmat tudnak okozni egymásnak? Hogyan lehet bocsánatot kérni és 
megbocsátani? Van-e olyan vétség, ami megbocsáthatatlan? 
A kapcsolat ápolása 
Milyen formái vannak a szeretet kimutatásának és a figyelmességnek? 
Milyen szerepe van a kapcsolat ápolásában a személyes találkozásoknak, 
a telefonnak, az internetnek és a közös programoknak? 
Milyen problémák és milyen konfliktusok zavarhatják meg a barátságot? 
Hogyan lehet feloldani ezeket? 

Magyar nyelv és iroda-
lom: a közlési szándék-
nak megfelelő nyelvi és 
nem nyelvi jelek haszná-
lata; mindennapi kom-
munikációs szituációk 
gyakorlása.  
 
Vizuális kultúra: vizuális 
kommunikáció, jelértel-
mezés, jelalkotás; kép és 
szöveg. 
 
Dráma és tánc: együtt-
működés némajátékos, 
szöveges és mozgásos 
tevékenység során; 
alkalmazkodás, érdekér-
vényesítés dinamikus 
változtatása a csoportos 
tevékenységek során. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Barát, ismerős, rokonszenv, ellenszenv, barátság, őszinteség, hazugság, szere-
tet, tisztelet, közömbösség, harag, fájdalom, megértés, sértés, megbocsátás, 
konfliktus.  

 

Tematikai egység Kortársi csoportok 
Órakeret 

12 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

A közösséghez való tartozás fontosságának megéreztetése. 
A csoporttagok közötti összetartozás érzését kiváltó legfontosabb tényezők 
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céljai tudatosítása. Egy-egy személy csoporton belüli helyzetének felismertetése. A 
csoporton belüli konfliktuskezelés és kárenyhítés néhány technikájának gya-
korlati megismertetése.  
Annak megértetése, hogy mások csoportjai mások számára ugyanolyan érté-
kesek. Az osztályban felmerülő előítéletek és sztereotípiák kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 
Milyen csoportokhoz tartozom? Mi változott ezen a téren az utóbbi idő-
ben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik csoporthoz mennyire 
kötődöm, és miért? 
A mi csoportunk 
Melyik csoportomban érzem a legjobban magam, és miért? 
Mi minden kapcsolja össze a csoport tagjait? Milyen közös tevékenysége-
ink, jeleink, szokásaink és szabályaink vannak?  
Egyenrangú-e mindenki a csoportban, vagy van-e valamilyen különbség a 
tagok között?  
Mások csoportjai 
Milyen más csoportok vannak körülöttem, amelyekbe nem tartozom bele? 
Milyennek látom e csoportok tagjait? Mit tudok róluk? Valóban különböz-
nek-e a mi csoportunk tagjaitól? Ha igen, miben? 
Mi az oka annak, ha valakit vagy valamilyen csoportot idegennek érzünk? 
Mi mindenben különbözhet tőlünk egy idegen?   
Válhat-e baráttá, aki korábban idegen volt? Ha igen, milyen módon? Ha 
nem, miért nem? 
Konfliktusok a csoportban 
Milyen problémák és milyen konfliktusok fordulhatnak elő a csoportokon 
belül? Hogyan lehet ezeket megoldani, és mi történik, ha nem sikerül?  
Mi történik, ha valaki véletlenül vagy szándékosan kárt okoz a csoport 
többi tagjának?  
Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és el nem fogadható módjai 
vannak a bűnhődésnek? Mitől függ, hogy helyre lehet-e hozni egy vétsé-
get? 
Lehet-e valaki egyszerre két egymással vetélkedő csoport tagja? Ha igen, 
hogy oldható ez meg? Ha nem, miért nem? 

Magyar nyelv és irodalom: 
közéleti kommunikáció 
(megbeszélés, vita, fel-
szólalás, hozzászólás, 
alkalmi beszéd, köszön-
tés, kiselőadás). 
 
Dráma és tánc: konszen-
zus kialakításának képes-
sége és eszköztárának 
megismerése a dramati-
kus tevékenységek előké-
szítése során; 
Egymás munkája iránti 
tisztelet, figyelem, őszin-
teség és tapintat a meg-
beszélések során, 
belső irányítású csoport-
szerveződés dramatikus 
tevékenységek során. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Csoport, közösség, összetartás, beilleszkedés, idegen, kirekesztés, általánosítás, 
előítélet, hiba, vétség, bűn, megbocsátás, jóvátétel, felelősség. 

 

Tematikai egység Társadalmi együttélés 
Órakeret 

11 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az etnikai és vallási sokszínűség tudatosítása, elfogadtatása és értékként való 
kezelése. A kisebbségi tanulók esetében ezek identitáselemként való megerő-
sítése.  
A szociális érzékenység fejlesztése és a személyes felelősség érzésének 
felkeltése.  
Az internet használatával és a virtuális közösségekkel kapcsolatos veszélyek 
tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Etnikai közösségek 
Milyen népcsoportok élnek hazánkban, illetve a környékünkön? Kik vannak 
többségben az országban, és kik alkotják a kisebbséget? Én hová tarto-
zom?  
Mit tudunk a magyarországi kisebbségi népcsoportokról? Milyen sajátos 
jelképeik, szokásaik, hagyományaik és ünnepeik vannak?  
Jó-e, ha egy országban többféle nép és többféle kultúra él egymás mel-
lett? Milyen értékek és milyen nehézségek forrása lehet ez a helyzet? 
Lehet ugyanaz a népcsoport egyik helyen kisebbségben, míg más helyen 
többségben? Van-e felelőssége a többségi népcsoportok tagjainak a ki-
sebbségiekkel szemben? 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a magyarság erede-
te; mondókák, krónikák, 
nyelvtudomány; hasonló-
ságok és különbségek a 
katolikus és a protestáns 
vallások között.  
 
Vizuális kultúra: valóság 
és képzelet. 
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Vallási közösségek 
Milyen vallási közösségek működnek Magyarországon, illetve a környé-
künkön? Melyek alkotják a többséget, és melyek tartoznak a kisebbséghez 
hazánkban? Mit tudunk róluk? Jó-e, ha egy társadalomban többféle vallási 
csoport él egymás mellett? Milyen értékek és milyen problémák származ-
hatnak egy térségben a vallási sokszínűségből?  
Társadalmi egyenlőtlenségek 
Kire mondhatjuk, hogy gazdag, illetve szegény? Minek alapján? Miért ala-
kulnak ki vagyoni különbségek az emberek között? Mennyire függ az 
egyéntől, hogy milyen anyagi körülmények között él? Elképzelhető-e olyan 
társadalom, amelyben mindenki egyforma anyagi helyzetben van? Ha 
lenne ilyen, az igazságos társadalom lenne? Kell-e a gazdagoknak segíte-
niük a szegényeket? Mikor jogos valakit kedvezményben részesíteni? 
Hogyan lehet és hogyan nem szabad másokkal szemben előnyösebb 
helyzetbe jutni? 
Virtuális közösségek 
Milyen okai lehetnek annak, hogy az interneten gyorsan ki tud alakulni egy 
virtuális közösség? Milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek az ilyen 
csoportokhoz való tartozásnak? Mi az, amit nem illik vagy éppen veszélyes 
közreadni magunkról és másokról egy internetes közösségi oldalon? 

 
Dráma és tánc: némajá-
tékos, szöveges és moz-
gásos improvizációk; 
improvizációk összefűzé-
se jelenetsorokká; törté-
netek feldolgozása külön-
féle drámajátékos tevé-
kenységekkel. 

Kulcsfogal-
mak/fogalmak 

Népcsoport, vallási közösség, többség, kisebbség, szokás, hagyomány, ünnep, 
társadalom, vagyon, egyenlőség, egyenlőtlenség, igazságosság, igazságtalan-
ság, tisztességes és tisztességtelen előnyszerzés, gazdagság, szegénység, szo-
lidaritás, virtuális közösség. 

 

Tematikai egység A technikai fejlődés hatásai 
Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet 
állapotára, és mi magunk is szerepet játszhatunk a természet károsításában 
vagy védelmében. 
A tulajdonhoz való személyes viszony árnyalása a közösségi és a köztulajdon 
fogalmának bevezetésével. 
A modern technika mindennapi életet érintő pozitív és negatív hatásainak fel-
ismertetése. A média viselkedést befolyásoló hatásainak tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ökológiai lábnyom 
Milyen kapcsolatban áll egymással az ember és a természet? Miért nem 
egyforma az emberek ökológiai lábnyoma a Föld minden részén? Mit tehe-
tek a saját ökológiai lábnyomom csökkentése érdekében? 
Az ember és a technika 
Hogyan befolyásolja a technika fejlődése az ember életét? Melyek a mai 
világ legfontosabb technikai eszközei? Hogyan hat ezek jelenléte az egyé-
nek és a közösségek életére? Mik az előnyeik, mik a hátrányaik és mik a 
veszélyeik? Lehet-e függővé válni egy technikai eszköztől?  
Enyém, tied, mienk 
Mit tekinthetek a saját tulajdonomnak? Milyen védelem illeti meg a magán-
tulajdont?  
Lehet-e közös tulajdonom más emberekkel? Hogyan használható és miként 
védhető meg a közös tulajdon? 
Kié a köztulajdon? Hogyan használható és miként védhető meg? Mikor 
lehet és mikor nem közös tulajdont vagy köztulajdont magáncélra használ-
ni?  
A mozgóképek hatása 
Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen eszközökkel 
próbálnak meg befolyásolni minket a reklámok? 
Miért és hogyan hatnak ránk a televíziós filmsorozatok?  
Hogyan alakítják a reklámok és a tévésorozatok a választásaimat és a vé-
leményemet?  

Természetismeret: a 
környezet és az ember 
egysége. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom: a tömegkommuni-
káció legfőbb üzenetei-
nek dekódolása. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat: környezettu-
datosság. 
 
Vizuális kultúra: tervezett 
és alakított környezet; 
vizuális kommunikáció,  
jelértelmezés, jelalkotás; 
kép és szöveg. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ökológiai lábnyom, fogyasztás, technikai eszköz, függőség, magántulajdon, 
közösségi tulajdon, köztulajdon, visszaélés, média, reklám. 
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Tematikai egység A mindenséget kutató ember 
Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vallások sokszínűségével és közös jellemzőivel kapcsolatos, különféle forrá-
sokból származó ismeretek bővülésének elősegítése és rendszereztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A vallás mint lelki jelenség 
Miért gondolja az emberek jelentős része, hogy létezik egy embernél ha-
talmasabb erő is a világban? Milyen elképzelések alakultak ki különböző 
kultúrákban erről az erőről?  Hogyan próbálnak az emberek kapcsolatba 
lépni a természetfeletti világgal, és miért fontos ez nekik?  
El lehet-e képzelni a világot természetfeletti erő létezése nélkül is? 
Vallási közösség és vallási intézmény 
Milyen keretei, szertartásai és jelképei alakultak ki a természetfeletti erő(k) 
tiszteletének? Milyen helyeket, könyveket és tárgyakat tartanak szentnek 
egyes kultúrákban az emberek?  
A világ vallásai közül melyek vannak jelen a lakóhelyünkön és Magyaror-
szágon?  
A tudomány 
Mit csinálnak a tudósok? Milyen kérdésekre keresik a válaszokat és milyen 
módon? Vajon mitől függ, hogy találnak-e választ az általuk feltett kérdé-
sekre? Milyen mélységben ismerhető meg a világ? 
Én milyen kérdéseket tennék fel a világról, ha tudós lennék?  
A művészet 
Mit csinálnak a művészek? Miért fontos számukra az, amit tesznek? Milyen 
eszközeik vannak arra, hogy kifejezzék az érzéseiket és a gondolataikat? 
Miért érdekel olyan sok embert az, amit mások előadnak vagy alkotnak? 
Bárkiből lehet művész? Hozzám melyik művészeti terület áll a legközelebb 
és miért?  

Természetismeret: a 
Föld helye a Naprend-
szerben és a Világegye-
temben; Kopernikusz 
tudománytörténeti jelen-
tősége. 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek: a Biblia; történetek 
az Ószövetségből; a 
görögök és rómaiak val-
lása; Az Újszövetség; 
Jézus története; a ke-
reszténység kialakulása 
és elterjedése: üldözött 
vallásból államvallás; a 
római katolikus egyház 
felépítése, jellemzői. Az 
iszlám vallás megjelené-
se és alapvető tanításai.  
és irodalom: képek és 
formák a költészetben; 
az irodalmi művek szó-
beli és írásbeli szöveg-
műfajainak jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Természeti erő, természetfeletti erő, vallás, egyház, templom, szertartás, vallási 
jelkép, ima, böjt, zarándoklat, szent könyv, szent hely, tudomány, tudományos 
megismerés, művészet, művészi alkotás, világkép, világnézet. 

 
3) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) Tudatában van annak, hogy az emberek sokfélék, elfogadja és értékeli a testi és lelki vonásokban 
megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket. 

b) Gondolkodik saját személyiségjegyein, törekszik a megalapozott véleményalkotásra, illetve véleke-
déseinek és tetteinek utólagos értékelésére.  

c) Gondolkodik rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként 
választania kell még a számára fontos értékek között is. 

d) Képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; átlátja saját kapcsolati hálójának a 
szerkezetét; rendelkezik a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a 
gyakorlatban jól használható technikájával.  

e) Fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; képes átlátni és elfogadni a közösségi normá-
kat.  

f) Nyitottan fogadja a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyomá-
nyokat.  

g) Érzékeli, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, képes együttérzést mutatni 
az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten szerepet vállal a rászorulók segítésében. Megbecsüli a 
neki nyújtott segítséget. 

h) Tisztában van azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekszik 
rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.  

i) Ismeri a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s felismeri magán a függőség kialaku-
lásának esetleges előjeleit.  

j) Tisztában van vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyul a 
különféle médiaüzenetekhez.  
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16. Ének – zene 

A) Alsó tagozat 

 
1) Általános nevelési célok és feladatok 

a) Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyerekek érzelmi, értelmi és jellemnevelésében. A 
zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag érzelmi hatás formálja az ízlést, és fogékonnyá 
teszi a gyerekeket más emberek, közösségek és kultúrák befogadására. 

b) A zenei tevékenységformák – megértés, befogadás, reprodukálás, alkotás – kibontakoztatásával, 
zenei élményekhez juttatás és a tanulók személyiségének harmónikus, sokoldalú fejlesztése. 

c) A magyar nép kultúrájának, szokásainak megismerése. 
d) A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, más népek szokásainak, életvitelének megismerése, dalaik, 

zenéjük által. 
e) A hallásfejlesztés célja a valóság akusztikus jelenségeinek megfigyeltetése, felismertetése, a belsô 

hallás, a harmónikus hallás, hangszínhallás fejlesztése.  
f) Az éneklés a zenei élmény elsődleges forrása. A mozgással, tánccal, játékkal egybekötött csoportos 

éneklés a közös muzsikálás, az egymásra figyelés és a közösségformálás lehetőségét kínálja. 
g) A mozgáskultúra fejlesztése a néphagyomány gazdag, változatos mozgásanyagával, új 

játékmozdulatokkal.  
h) Zenei élmények elsődleges forrása az éneklés. Cél: a tiszta éneklés iránti igény és a helyes éneklési 

szokások kialakítása. 
i) Kiemelt feladat a zenei anyanyelv és a zenei készségek megalapozása, elmélyítése, zene írás – 

olvasás alapjainak megteremtése, fejlesztése. 
j) Gyermekdalok, népdalok, helyi gyűjtésű és tájjellegű dalok pontos, kifejezô éneklésével a zenei 

anyanyelv ápolása, a zenei ismeretek elmélyítése. 
k) A ritmuskészség fejlődése, amely a ritmusjátékok és az énekléshez kapcsolódó különféle mozgások 

nyomán gyorsan és látványosan történik, segíti az esztétikuks, jól koordinált mozgás, szép 
testtartás, jó légzés, jó fizikai állóképesség kialakítását. 

l) A gyermekhangszerek használata fejleszti a hangszínhallást és kedvet ébreszthet a rendszeres 
hangszertanuláshoz. 

m) A zenehallgatás célja a tanulók tudatos és spontán zenei élményekhez juttatása.  

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Éneklés: Az éneklés örömének fejlesztése. Az osztály közös éneklése egységes hangszínnel, 
helyes levegővétellel. A gyerekdalok játékainak előadása a dalok ritmusának, hangulatának 
megfelelően. Helyi és tájjellegű népdalok tájnyelvi ízességgel történô hiteles megszólaltatása játékos 
és más élményfakasztó tevékenységek közben, szorosabb kötôdés a szülôföldön élô emberek 
jelenéhez és múltjához, értékes zenei hagyományaihoz. 

b) Improvizáció: a  zenei fantázia fejlesztése. Ritmus és dallam improvizáció készségének fejlesztése 
a tanult tempókban. 

c) Zenahallgatás: Rövid zeneművek megfigyelése adott szempontok alapján. A tanult dallamok 
felismerése hangszeres feldolgozásban is. Az emberi énekhangok hangszínének 
megkülönböztetése. A megismert hangszerek hangjának megkülönbözteteése, azonosítása. A 
zenehallgatás feladata az emlékezet, a gondolkodás, a koncentráció fejlesztése. Zenei élmény 
szóbeli megfogalmazása. 

d) Zenei ismeretek: A zenei olvasás – írás előkészítése a dallami, ritmikai és metrikai rendszer 
elemein keresztül Ritmikai elemek: A zene gyökere a ritmus. A ritmuskészség fejlesztése a 
dalanyaghoz kapcsolódó mozgásos, táncos játékokkal, ritmusgyakorlatokkal az ének órák 
folyamatos feladata. A koordinációs készségfejlesztés, helyes testtartás, egyszerű mozgáselemek 
elsajátíttatására, összekapcsolására a népi gyermekjátékok kiváló lehetőségeket nyújtanak.  

e) A dalok ritmusának érzékeltetése, az egyenletes lüktetés érzetének kialakítása. A ritmusérzék 
fejlesztése a mérőütés és a dalritmus megkülönbözetésével. A rövid és hosszú hang képzetének 
kialakítása. Dallami elemek: A magas és mély hangok megkülönböztetése. Dallamfordulatok 
felismertetése gyakorolt dalokban. Dalolás közben a mérsékelt tempó, a gyorsabb, lassabb, a 
donamikai erők: halk, közepes, erős érzékeltetése. Pentatón dallamok, dallamfordulatok éneklése. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 

1-2. osztály: 
 
Az első évfolyam végén a tanterv nem határoz meg a továbbhaladáshoz szükséges feltételt. 

 
Óraszámok: 1. évfolyam 72 óra (heti 2 óra) 
  2. évfolyam 72 óra (heti 2 óra) 
  Összesen: 144 óra 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció I. Éneklés 
Órakeret: 

70 óra 

Fejlesztési cél 

Az éneklési készség fejlesztése, az éneklési kultúra kialakítása.  
Alapvető fejlesztési cél a dalok szövegtartalmat kifejező megszólaltatása, a szép 
éneklés, egységes hangzás kialakítása helyes légzéssel és artikulációval, pontos 
dalkezdéssel és zárással. A népzenei anyag, a népi gyermekjátékok és a gyer-
mekdalok feldolgozása énekléssel, ritmikus mozgással, valamint néptánccal, sza-
bad mozgásos improvizációval. 
Daléneklés könnyű osztinátó kísérettel emlékezetből és kottából. Könnyű kétszó-
lamú művek éneklése. Hangszeres kíséret alkalmazása a zenei anyag megszólal-
tatásában. 

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. 
Éneklés c’– d” hangterjedelemben, egyenletes tempóban. 
Többszólamú éneklési készség fejlesztése: 
Második szólamként alaphang (orgonapont) éneklése, kérdés-felelet játékok, 
hangutánzó dallam-osztinátók, ritmus-osztinátók, hangszeres kíséretek, 
quodlibetek stb. Egyszerű népdalkánonok 
A daltanítás módszerei:  

– Hallás utáni daltanítás. 
– Daltanítás jelrendszerről. 

Zenei anyag: 
Népi gyermekjátékok: mondókák, kiolvasók, csujogatók, sétálók, szerepváltó 
és párcserélő körjátékok, leánykérő játékok, hidas játékok, különféle vonulá-
sok stb. bi-, tri-, tetra- pentaton, illetve bi-, tri-, tetra-, penta- hexachord hang-
készlettel., Magyar népdalok: névnapköszöntők, csúfolódók, tréfás dalok, 
párosítók, népi karácsonyi énekek, farsangi dalok, ’48-as dalok, tavaszi zöld-
ág járás bújó, vonuló dalai stb. 
Megzenésített versek, megszövegesített olvasógyakorlatok, illetve biciniu-
mok: Megzenésített versek:Altató, Ha vihar jő…,Anyám tyúkja, Esik a hó, 
Őszi éjjel izzik a galagonya,Déli felhők. Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Járdányi 
Pál, Ádám Jenő stb. művei. Más népek dalai az alábbi kiadványok alapján: 
Forrai Katalin: Szomszéd népek dalai (Tankönyvkiadó, 1965.)Forrai Katalin: 
Európai gyermekdalok I-II. (Holnap Kiadó, 1999.) Olvasógyakorlatok az alábbi 
kiadványok alapján: Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (Editio Musica Buda-
pest, 1962.) Kodály Zoltán: Ötfokú zene II. (Editio Musica Budapest, 1958.) 

Minimum követelmények 
20 magyar népi mon-dóka, 
népi gyer-mekjátékdal, 
népdal, műdal csoportos 
ének-lése emlékezetből, 
egységes hangszínnel, 
helyes levegővétellel.A 
gyermekdalokhoz tartozó 
játékok ismerete, 
mozgásanyagá-nak 
előadása.Egyenletes 
lüktetéshez alkalmazkodó 
éneklés, járás. 
Együttműködés a csoportos 
éneklésben. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
A tanult népszokások 
ismerete. 
Dallammotívunok csoportos 
éneklése kézjelről. 
Kifejező, szöveghű éneklés, 
a dalok ritmu-sának, 
hangulatának megfelelően. 
Dallammotívumok 
csoportos éneklése 
kézjelről. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Testtartás, légzés, artikuláció, frazeálás, intonáció. Gyors-lassú, halk-hangos, magas-
mély, kérdés-felelet, kezdőhang-záróhang ellentétpárok.Gyermekdal, népdal, 
quodlibet, kánon, bicinium. Egyenletes mérő, tempó, ritmus, osztinátó. 
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, dallamsor, kíséret, ismétlés, vari-
áció. 
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Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Zenei reprodukció II. 
Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

Órakeret 
18 óra 

Fejlesztési cél 
A zene és a szöveg, a zene és a mozgás, a zenei és a képi kifejezés összekap-
csolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Minimum követelmények 
Saját név ritmikai és dallami 
megjelenítése. 
Tudjanak megadott ritmushoz simuló 
szavakat rögtönözni. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
Legyenek képesek szolmizálva is han-
goztatni a rögtönzött dallamot dallam-
kígyó alkotása során. 
Legyenek képesek ritmusnévvel han-
goztatni a rögtönzött ritmust ritmus-
kígyó, ritmus-staféta alkotása során. 

Mozgásfejlesztés: Koordinált ritmikus mozgás, térérzékelés fej-
lesztése. Egyenletes mérőütés alkalmazása. Tempóváltozások 
érzékelése és reprodukciója. Metrikus és kisebb formai egységek 
érzékelése. Játékos feladatok megoldása alapritmusokkal és han-
gokkal.  
Generativitás fejlesztése: Kisebb formai egységek, motívumok, 
azonosságok, hasonlóságok, különbözőségek, ismétlődés, variáció 
(ritmikai, tempóbeli, dinamikai, dallami, karakterbeli) megfigyelteté-
se és tudatosítása. Megadott szövegekre (pl. versek) ritmus és 
dallam rögtönzése. Megadott dallamokhoz variációk fűzése, impro-
vizáció. Kérdés felet dallamok kiegészítése. Képekhez dallam és 
ritmus társítása. Hangulatot kifejező képi megfelelő alkotása zene-
hallgatás közben, a zenemű egyidejű elhangzása közben. 

Hallásfejlesztés: 
Hangrelációk érzékeltetése nagymozgással, reláció térbeli mutatásával, kézjellel. 
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; s-m-d; m-r-d; r-d-l,; m-r-d-l,; d-s,-l, 
ötfokú dallamfordulatok: lá-pentaton (s-m-r-d-l,), dó-pentaton  
(l-s-m-r-d), lefutó dó-pentachord (s-f-m-r-d), illetve lefutó  
lá-pentachord (m-r-d-t,-l,).  
Belső hallást fejlesztő énekes gyakorlatok: dallambújtatás, dallamelvonás 
Zenei memória fejlesztése: 
Játékos memóriagyakorlatok megadott ritmus- és dallamfordulatokkal. 
Ritmikai készség fejlesztése:Egyenletes mérő és a dal ritmusának hangoztatása (nagy testi mozgással, 
testhangszerekkel, ritmushangszerekkel).Ritmusmotívumok hangoztatása testhangszerekkel és ritmushang-
szerekkel. Ritmus-osztinátó, ritmusolvasás, ritmusfelelgetés, ritmuspótlás, ritmuslánc, ritmus-
memoriter.Komplex mozgásfejlesztés egyszerű tánclépésekkel (kilépések, kijárások), a ritmus változatos 
megszólaltatásával (nagy mozgásokkal). 
Ütemhangsúly érzékeltetése ütemezéssel. Gyors, lassú és tempóváltás érzékeltetése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Egyenletes mérő, tempó, ütem, ritmus. 
Hangmagasság, dallam, dallamfordulat, dallamrajz, motívum. 
Azonosság, hasonlóság, különbözőség, ismétlés, variáció, rögtönzés. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció III. 
Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti ismeretek 

Órakeret 
20 óra 

Fejlesztési cél 

A daltanulás módjai. A hang szolmizációs elnevezése, a kézjel használata. 
Grafikus notáció, ötvonalas rendszer. 
A zenei írásban és olvasásban használatos jelrendszer: ritmusírás, betűkotta és 
hangjegy. Belső hallás fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Minimum követelmények 
A tanult ritmusértékek felismerése, 
hangozta-tása kottaképről. 
Ritmusírás. Hangjegyírás betű-kottáról 
a vonal-rendszerbe (felírt hangok 
segítségével 
Saját név ritmikai és dallami 
megjelenítése. 
Tudjanak megadott ritmushoz simuló 
szavakat rögtönözni 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
Ritmusosztinátó, ritmuskánon a tanult 
elemekkel, ritmus-hangszerekkel meg-
szólaltatva.Önálló tirmusalkotás 
Legyenek képesek szolmizálva is han-
goztatni arögtönzött dallamot dallam-
kígyó alkotásasorán.Legyenek 
képesek ritmusnévvel han-goztatni a 
rögtönzött ritmust ritmus-kígyó, ritmus-
staféta alkotása során. Önálló 
kottaírás betűkottáról. 
A pótvonal önálló használata. 

A zeneelméleti ismeretek megszerzése az előkészítés – tuda-
tosítás – gyakorlás/alkalmazás hármas egységében történik. 
Grafikus notáció: 
A test- és ritmushangszerek dinamikájának (erősebb-halkabb relá-
ció, a hang kicsengése, elhalása), a hangok megszólalási gyakori-
ságának (egyenletesség, sűrűsödés, ritkulás), a hangszín, a hang-
zás (pl. gömbszerű kiterjedés) jelekkel (pont, vonal, folt) történő 
ábrázolása. 
Ritmikai elemek, metrum: 
Mérőütés. Ritmikai elemek elnevezése, gyakorlóneve és jele: 
negyedérték (tá), nyolcadpár (ti-ti), negyed szünet (szün), félérték 
(tá-á) és félértékű szünet (szü-ün). A hangsúlyos és hangsúlytalan 
ütemegységek megkülönböztetése. Ütem, ütemmutató, ütemvonal, 
ismétlőjel, záróvonal. A 2-es ütem. 
Dallami elemek: 
Szolmizációs hangok: l-s-m-r-d-l,-s, 
A szolmizációs hangok kézjele, betűjele, a hangjegyek elhelyezése 
az ötvonalas rendszerben.  
A vonalrendszer megismertetése: öt vonal, négy vonalköz, alsó 
pótvonal. Hangjegyszár irányának megfigyeltetése, a notáció he-
lyes alkalmazása. Lépés és ugrás megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Mérőütés, ütemmutató, 2-es ütem, ütemvonal, ismétlőjel, záróvonal. 
Szolmizációs név, kézjel, betűjel, hangjegy, hangjegy szára. 
Vonalrendszer, vonal, vonalköz, pótvonal. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Zenei befogadás I. 
A befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
19 óra 

Fejlesztési cél 
A zenehallgatásra irányuló figyelem, a koncentráció képességének kialakítása, a 
zenei emlékezet, a zenei fantázia fejlesztése.  
A hangszínhallás és a többszólamú hallási készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Minimum követelmények 
A vonós és fúvós hang-
szerek hangszínének 
megkülönböztetése. 
Vokális és hangszeres 
hangszínek felismerése. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
A bemutatott dalokban és 
hangszeres művek-ben a 
tanult dinamikai 
különbségek felismeré se. 
A meghallgatott sze-
melvények felismerése 

A figyelem képességének fejlesztése:  
Kezdés és befejezés megfigyeltetése és érzékeltetése 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 hangszínhallás és a többszólamú hallás fejlesztése: 
Természetünk és környezetünk hangjainak felismerése. Az erdő, a baromfiud-
var, a város zajai és azok ábrázolása rajzképekkel, azok dallamvonalának, 
erősségének megfigyelése és rajzi jelben való érzékeltetése.(Látható hangok 
C. könyv felhasználásával) Az emberi hang magasságának (magas, mély) és 
hangszínének (gyermek, női és férfi) megkülönböztetése. Az élő zene és a 
gépzene hangzásának megkülönböztetése. A hangszerek hangjának felisme-
rése: furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fagott, gitár, dob, triangulum, 
réztányér. 
Ritmushangszerek kezelése. Tanult dalok felismerése különböző hangszerek 
megszólaltatásában. 
Intellektuális munka: 
A dalok szövegének értelmezése, a dalszövegekhez vagy zeneművekhez kap-
csolódó dramatizált előadás (drámajáték, báb). 
A zene keltette gondolatok vizuális megjelenítése (festés, formázás). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Zajok, zörejek, zenei hangok. Kezdés-befejezés; hangerő, hangerőváltozás; tempó, 
tempóváltás. Gyermek-, női és férfihang; hangszer, hangszín. 
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Tematikai egység/ Fej-
lesztési cél 

Zenei befogadás II.Zenehallgatás 
Órakeret 

17óra 

Fejlesztési cél 

Zeneművek jellegének, karakterének megkülönböztetése az ismétlődő zene-
hallgatások során. 
Esztétikai és érzelmi kompetencia fejlesztése a tanult énekes anyagok segít-
ségével, valamint azok vokális és hangszeres feldolgozásainak megismerésé-
vel. 
Az életkornak megfelelő zeneművek meghallgatása. Szabad mozgás-
improvizáció. 
Cselekményes és programzene feldolgozása, a szereplők jellemének zenei 
eszközökkel történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Minimum követelmé-
nyek 
A hangszerek felismerése 
hallás után. 
Minimumot meghaladó 
követelmények 
A hangszerek felis-
merése vizuálisan is. 

ZENEHALLGATÁSI ANYAG 
Az osztály énekes és generatív tevékenységeihez, valamint a befogadói kompe-
tenciák fejlesztéséhez kapcsolódóan:  
Természetünk és környezetünk hangjai, benyomások a zenéről: csend és hang, 
beszéd és ének, gyors-lassú, hangos-halk, magas-mély stb. 
Népzene:a tanult magyar gyermekdalok, népdalok eredeti felvételekről, illetve 
kortárs népzenészek, gyermekek előadásában (pl. regölés ), más népek zenéi. 
Helyi gyűjtésű és tájjellegű gyermekjátékdalok népdalok eredeti népzenei felvé-
telről történő hallgatása. Jeles napi dalok szokások meghallgatása, megtekinté-
se videofelvételről is.1848 dalai a 1848-as felvonuláshoz. Népdalok feldolgozá-
sai (válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyermekkaraiból, 
biciniumaiból). 
Cselekményes zene, programzene (DVD, illetve videofelvételekről) 
Különböző stíluskorszakokból válogatott művek 
A zenehallgatás történhet élő zenei bemutatással, vagy felvételről (audio, vi-
deo). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Énekes zene, hangszeres zene. 
Zenei karakter, népdalfeldolgozás. 

 
4) A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

a) A tanulók képesek 60 gyermekdalt és népdalt emlékezetből, a kapcsolódó játékokkal, c’–d” 
hangterjedelemben előadni. 

b) Képesek kifejezően, egységes hangzással, tiszta intonációval énekelni, és új dalokat megfelelő 
előkészítést követően, hallás után megtanulni. 

c) Kreatívan vesznek részt a generatív játékokban és feladatokban. Érzik az egyenletes lüktetést, 
tartják a tempót, érzékelik a tempóváltozást. A 2/4-es metrumot helyesen hangsúlyozzák. 

d) Felismerik és lejegyzik a tanult zenei elemeket (ritmus, dallam). 
e) Pontosan, folyamatosan szólaltatják meg a tanult ritmikai elemeket tartalmazó ritmusgyakorlatokat 

csoportosan és egyénileg is. 
f) Szolmizálva éneklik a tanult dalok stílusában megszerkesztett rövid dallamfordulatokat kézjelről, 

betűkottáról és hangjegyről. Megfelelő előkészítés után hasonló dallamfordulatokat rögtönöznek. 
g) Képesek társaikkal együtt figyelmesen zenét hallgatni. Megfigyelésekkel tapasztalatokat szereznek, 

melyek az egyszerű zenei elemzés alapjául szolgálnak. Különbséget tesznek az eltérő zenei 
karakterek között. 

h) Fejlődik hangszínhallásuk. Megkülönböztetik a furulya, citera, zongora, hegedű, fuvola, fagott, gitár, 
dob, triangulum, réztányér, a testhangszerek és a gyermek-, női, férfihang hangszínét. Ismerik a 
hangszerek alapvető 

 
3. osztály: 

 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés Népdaléneklés alkalmazkodó ritmus-
ban. 
Táncos mozgáselemek összekapcso-
lása énekes gyermekjátékokkal /járás, 
csárdás/. 

A játékszerepeknek 
megfelelő viselkedés. 
Több versszakból álló 
dalok előadása 
emlékezetből. 

Egyszeű kánonok 
előadása csoportosan. 
Dalok szövegtartalmat, 
érzelmeket kifejező 
közös éneklése emlé-
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Ritmushangszerek használata a dalok 
kíséretéhez. 

A dalanyagból kivá-
lasztott további 10 dal 
éneklése emlékezetből. 

kezetből, a tanult tem-
pójelzések és dinami-
kai jelek alkalmazásá-
val. 

Zenei 
ismeretek 

Dallami elemek 
A belépő új hangok a felső dó, az alsó 
szó megfigyelése ismert dalokban, 
azok tudatosítása. 
A hangok szolmizációs hneve, kézjele, 
betűjele, viszonyított helye. 
Dallam felismerése jelrendszerről. 

Jellemző dallamfor-
dulatok felismerése 
kottaképről. 
 

A megismert dallam-
relációk éneklése 
önállóan. 
Dalok formáinak 
vizsgálata. 

Ritmikai elemek 
Az egész értékű hang megfigyelése, 
tudatosítása, szünetének érzékelte-
tése, tudatosítása. 
Az önálló nyolcad és szünetjele 
megfigyelése, tudatosítása. 
A szinkópa lüktetésének érzékeltetése, 
hangoztatása, írása. 
Átkötött hang fogalma. 
A négyes ütem súlyrendje. 
Kétszólamú ritmusgyakorlatok hangoz-
tatása. 

A tanult ritmusértékek 
elhelyezése négyes 
ütemben. 
Ritmusképletek 
elrendezése, 
értelmezése 
ütemmmutató szerint. 

Ritmusosztinátó, 
ritmuskánon a tanult 
elemekkel, ritmus-
hangszerekkel 
megszólaltatva. 
Önálló tirmusalkotás. 

Előadásmód 
Alkalmazkodó ritmus, tempo giusto, 
parlando, legato, staccato. 

Az előadásmódok 
fogalma. 

A dalok hangulatának 
megfelelő tempó és 
dinamikai árnyaltság 
érzékeltetése. 

Hangszín 
A nőikar, a férfikar és a vegyeskar 
hangzásának megkülönböztetése. 
A kürt és az üstdob hangszínének 
felismerése. 

A tanult hangszerek 
hangszínének 
felismerése. 

Az idén tanult hangsze-
rek hangszíneinek 
összevetése az előző 
években tanultakkal. 

Zenei írás - 
olvasás 

Az eddig tanult dallamhangok éneklé-
se, kotázása. 
A motívum fogalma. 
Dalok utószolmizálása. 
A dalok hangkészletének megállapít-
ása. 
Daltanulás kézjelről, betűkottáról. 

Az eddig tanult 
dallamhangok 
felismerése kézjelről, 
betűkottáról, 
hangjegyről. 

A tanult ritmuselemek 
olvasása kottaképről, 
ritmusírás diktálás 
után, hangszeres 
hangoztatás után. 

Improvizá-
ció 

Egyszerű variációk szerkesztése. 
Szaporítás – ritkítás. 
Játékok a dinamikával és a tempóval. 
Hiányzó ritmusmotívum vagy dallam-
motívum pótlása. 

Ismert dalok motívu-
mainak rendezése. 
Azonos dallamhoz 
befejezés rögtönzése. 

Önálló dallamrögtönzés 
jelek alapján. 

Zenehallga-
tás 

Kórusművek hangzásbeli különbségé-
nek felismerése. 
Műzenei részletek elemzése megadott 
szempontok szerint tanítói segítséggel. 
A kürt és az üstdob hangjának 
felismerése. 

A nőikar és a férfikar 
hallás utáni megneve-
zése. 
A megismert 
kórustípusok hallás 
utáni megnevezése. 

Hangszerek felisme-
rése vizuálisan is. 
A fúvós hangszerek 
hangszíneének 
felismerése hallás után. 

 
4. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés Énekléstechnikai gyakorlatok a hang-
terjedelem további bővítésére (”a-e”-
ig). 
Hétfokú dallamok éneklése. 

A dalanyagból kivá-
lasztott további 10 dal 
éneklése emlékezetből 
A Himnusz éneklése. 

A dalok szöveghű 
éneklése. 
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Ünnepkörök dalanyagainak éneklése. 
Népdalok elemzése. 

Az iskolai ünnepekhez 
kapcsolódó dalok 
éneklése. 

Zenei 
ismeretek 

Dallami elemek 
A belépő új hangok (fá, ti) megfigyel-
tetése dalokban, tudatosítása. 
A hangok szolmizáviós neve, kézjele, 
betűjele, viszonyított helye. 
Hétfokúság. 

Ismerjék fel a tanult 
dalokat dallammotí-
vumaikról, hangszeres 
és szöveg nélküli éne-
kes megszólaltatás-
ban, kézjelrôl, betűkot-
tás és hangjegyes 
lejegyzésrôl. 

A megismert dallam-
relációk éneklése 
önállóan. 
Dalok formáinak 
vizsgálata. 
Kifejező, szöveghű 
éneklés, a dalok 
ritmusának, hangulatá-
nak megfelelően. 

Ritmikai elemek 
A pontozott félkotta megfigyelése, 
tudatosítása, szünetének érzékelte-
tése, jelölése. 
A nagy éles – nyújtott ritmus lükteté-
sének érzékeltetése, hangoztatása, 
írása. 
A hármas ütem súlyrendje, jelölése. 
A váltakozó ütem fogalmának 
megismertetése. 

A tanult zenei elemek 
felismerése, 
reprodukálása. 

Az írásbeli munkák 
önálló megoldása. 

Előadásmód 
Crescendo – decrescendo fogalma. 

A fokozatos erősítés – 
halkítás 
megvalósítása. 

A tanult dinamikák 
változatos alkalma-
zása. 
Közös éneklés során a 
szabályok megtartása, 
a dalok hangulatának 
megfelelő előadásmód 
választása. 

Hangszín 
A vegyes kar szólamainak 
felismerése, megnevezése. 
A klarinét és a cselló hangszínének 
felismerése. 

Az új hangszerek 
felismerése hallás után 
A korábbi hangszerek-
kel való összevetésük 
jellemzőik alapján. 

A hengszerek felisme-
rése vizuálisan is. 
Az eddig tanult hang-
szerekkel való össze-
vetésük hangzás 
alapján. 

Improvizáció Variációs készségfejlesztés a 
megismert ritmikai és dallami 
elemekkel. 
Ritmuskíséret rögtönzése ismert 
dallamhoz az új ritmuselemekkel. 

Rövid zenei szemel-
vényekhez mozdulatok 
rögtönzése. 
Ritmussor szabad és 
kötött szempontok 
szerinti rögtönzése (8 
ütem terjedelemben). 

Dallam és ritmuskiegé-
szítés, hiánypótlás az 
ismert elemekkel. 
Szövegre ritmus és 
dallam rögtönzése. 
Dallam és 
ritmusvariálás. 

Zenehallgatás A vegyes kar szólamainak 
felismerése és megnevezése. 
A fokozatos halkítás –erősítés 
megfigyelése műzenei 
szemelvényeken. 
Műzenei szemelvények elemzése 
mwgfigyelési szempontok alapján. 

Az alsó tagozaton 
megismert hangszerek 
hangjának felismerése 
zeneművekben. 
Ünnepekhez kapcsoló-
dó zeneművek felis-
merése. 
A meghallgatott zenés 
mesék felismerése, 
felidézése. 

Zenei karakterdarabok 
szóbeli jellemzése. 
Tanult népdalok 
felismerése 
zeneművekben, 
feldolgozásokban. 

A magyar 
cigány 
csoportok 
hagyományai 

Cigánybandák hangszerei, 
hangszerösszeállításai. 
Híres magyarországi cigánybandák 
régen és ma, azok hangszerei. 
(klasszikus felállás) 
A speciális cigány ritmus: esztam. 
Aszimmetrikus ritmusok. 

Hangszerek 
felismerése alak és 
hangzás szerint. 
Az esztam formuláinak 
gyakorlása, 
tudatosítása. 
A különböző csoportok 

Az esztam ritmus 
formuláinak 
hangoztatása. 
A magyarországi és a 
tanult külföldi 
csoportok népdalainak 
felismerése 
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Népzenei felvételek Magyarországról 
(Lakatos Sándor és zenekara) 

zenei hagyományainak 
felismerése hallás után 

 

B) Felső tagozat 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A zenei nevelés célja: zeneszerető / értő gyerekek nevelése. Ehhez a zenei műveltség megalapozá-
sa, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése. Érzelmi, értelmi jellemnevelés. 

b) Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek fejlesztik, tudatosítják a zenei esztétikai érzéket és 
azt a meggyőződést, hogy a zene az emberi élet alapvető értéke. 

c) Az iskola zenei anyag többségében énekes zene. Így a zenei nevelés a dalok szövege révén jelen-
tősen hozzájárulhat a történelmi, erkölcsi tudat fejlődéséhez is. 

d) Az ismeretszerzés forrásai ebben az életkori szakaszban bővülnek. Nagyobb szerepet kap a tan-
könyvek, szakkönyvek tanórai és önálló használata. 

e) A kialakult éneklési kultúra fejlesztése: önfeledt, kifejező, átélt éneklés megvalósításával. 
f) Egységes hangzás kialakítása a csoportos éneklés során. Önkifejezés. 
g) Tudatosítani, hogy népdalainkban megszólaló hang magyarságunk hangja. 
h) Megismertetni népdalgyűjtőinket és feldolgozókat. 
i) A néphagyományokon alapuló széles körű zenei műveltség megteremtése. 
j) Ismerkedés a népi hangszerekkel. 
k) A többszólamú éneklés előkészítéseként a kánonban való éneklés képességének fejlesztése. 
l) Tájékozódás az egyes zenei stílusokban, zenetörténeti korszakokban. 
m) A kiemelkedô zeneszerzôk műveinek, munkásságának megismerése. 
n) A jeles napokhoz kapcsolódó szokások felkutatása, felidézése, megélése játékkal órán vagy ünnepi 

elôadások során. 
o) Önként, szívesen vállalt részvétel az énekes és hangszeres darabok egyéni illetve csoportos órai 

bemutatásában. 
p) Az önművelés igényének kialakítása. 
q) A kiemelkedô zenei képességekkel rendelkezô tanulók tehetségének kibontakoztatása, segítése a 

pályaválasztásban. 
r) A zenei memória fejlesztése dalok, műzenei témák és kórusművek emlékezetbôl való éneklésével. 
s) A magyar népi hangszerek sajátosan jellemzô készítési és használati módjának megismertetése. 
t) A zenehallgatás célja, hogy spontán és tudatos élményeket nyújtson, segítse a tanulót a vokális és 

hangszeres zenében történô tájékozódásban. 
u) Nemzeti történelmi múltunkhoz kapcsolódó dalok, művek tanításával a magyar haza, nemzet iránti 

szeretet erôsítése. 
v) Az elôadói apparátussal kapcsolatos ismeretek elsajátítása. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Éneklés: Az énekllési készség fejlesztése az 5-8. évfolyamon az élményt adó, örömöt hozó, szép és 
kifejező éneklés formálására irányul. Követelménye az egyéni és közös éneklés szép hangzással. 
Magyar népdalok, a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, a szomszéd és más népek dalainak 
éneklése. 

b) Zenei hallás: A zenei hallás fejlesztése lényegében a dallamhallás és tonalitásérzék, a 
hangszínhallás, a ritmus- és tempóérzék, a dinamika – és formaérzék fejlesztése /dúr, moll 
tonalitás/. Zenei memória fejlesztése dalok és témák gyakorlásával és előadásával. 

c) Zenei írás – olvasás: e készség fejlesztésénekeredményeképpen a tanuló iránt támasztható 
követelmény az öt- és hétfokú dalok hangnemének megállapítása /tanítói segítséggel/. A tanult 
hangközök felismerése kottából, kottakép ritmusának megszólaltatása, hangoztatás egy – és 
többszólamban. Rövid, könnyebb dallamok kottaolvasása közösen. 

d) Zeneértés: a zeneértő – és szerető képesség fejlesztése a tanult zenei korszakokhoz kapcsolódó 
zenei formák, műfajok felismerése, ill. megkülönböztetése, továbbá a zenemű gondolati tartalmait 
közvetítő kifejezőeszközök /dinamika, karakterek, hangszerelés/ feismerésének fejlesztése. A 
meghallgatott zeneművekben előforduló hangszerek, hangszeres együttesek hangzásának 
felismerésére való képesség. 
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3) Egyes évfolyamok tanterve 
 
5. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés 
15 óra 

Új stílusú népdalok 
Műdalok 
Gregorián dallamok Reneszánsz és 
barokk zeneművek témáinak, részlete-
inek éneklése 
Kánonok csoportos éneklése 

További 15 dal éneklé-
se emlékezetből 
Szózat, Himnusz ének-
lése emlékezetből 

Új stílusú népdalok 
éneklése alkalmazkodó 
ritmussal 

Zeneelmé-
let 
10 óra 

Dallami elemek 
A felső ré és mi hangok 

Új hangokkal utószol-
mizálások 
Az alkalmazkodó rit-
mus jelentése 
A tanult ritmusok meg-
szólaltatása csoporto-
san 
Hangközök felismerése 
kottaképről 

Tanult ritmikai elemek 
megszólaltatása két 
szólamban Ritmikai elemek 

Az alkalmazkodó ritmus A tizenhatod 
és kombinációi, szünete Kis éles és 
nyújtott ritmus 

Hangközök 
Egész és félhang-távolság 
A tiszta hangközök: t1, t4, t5, t8 

ABC- hangok helye 
Ötfokúság, hétfokúság 
fogalma 

Dalok hangsorának 
felismerése 
ABC- s hangok jelölése 
kottában Hangnevek 

ABC-s hangnevek g- kulcsban 

Hangsorok 
Pentaton hangsor. Hétfokú hangsorok 

Előadási jelek 
Tempó és dinamikai jelek 

Népzene 
9+4 óra 

A magyar népdal stílusrétegződése 
Régi stílusú: sorszer-kezet, ereszke-
dő dallamvonal, kvint-váltás 
Új stílusú: visszatérő sorszerkezet, 
kupolás dallamvonal,  
Népi zenekar 
Népi hangszerek: duda, tekerő, cim-
balom, citera, dudanóta. 
Jeles napok. 
Somogyi, szennai hagyományok. 

A népdalok rétegződé-
sének felismerése 
Népi hangszerek jel-
lemzése 
Népdalok elemzése 
megadott szempontok-
kal 

Népi hangszerek felis-
merése képről 
Dalok besorolása a 
saját rétegébe 
Dalelemzés önállóan 
kérdésekre 

Zeneiroda-
lom 
10 óra 

Zenetörténeti korok: reneszánsz, 
barokk, 
Zeneszerzők: Lassus, Palestrina, 
Vivaldi, J. S. Bach, Händel 
Műfajok: énekes-világi: madrigál, 
kantáta 
Énekes-egyházi: motetta, korál, orató-
rium, Hangszeres: szvit, concerto, 
Zenei szerkesztésformák: rondó, 
menüett, fúga, Szekvencia, recitativo 

Zenetörténeti korok 
stílusjegyeinek megfo-
galmazása 
Az egyházi és világi 
zene megkülönbözte-
tése, szerepe 
Szerkesztésformák 
felismerése segítséggel 

Zenetörténeti korok 
önálló ismertetése 
Formák önálló megha-
tározása 
Zeneszerzők életének 
ismertetése 

Együttesek: barokk zenekar 
Hangszerek: orgona, csemballó, 
oboa, trombita 

  

Zenei írás – 
olvasás 
6 óra 

Új ritmusértékek és szüneteik olvasá-
sa-írása 

ABC-s hangok megne-
vezése 

Az ABC-s hangok le-
jegyzése /G – kulcsban/ 

Improvizá-
ció 
5 óra 

Régi stílusú kvintváltó népdalforma 
rögtönzése (megadott kezdősorral). 

Variációk szerkesztése 
Kvintváltó dallam imp-
rovizálása /megadott 
kezdősorral/ 

Kvintváltó dallam imp-
rovizálása /önállóan/ 
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Zenehallga-
tás 
10 óra 

Zenei műfajok felismerése hangzó 
példák alapján. 
Reneszánsz és barokk művek meg-
hallgatása, stílusjegyek megfigyelése. 
Barokk zenekar hangszercsoportjának 
megfigyelése. 

Többször hallgatott 
művek felismerése 
részleteik alapján 
Népi hangszerek és a 
népi zenekar felisme-
rése hallás után 
Reneszánsz, barokk 
zeneszerzők megneve-
zése 

Népszokások zenéje 
Népdalfeldolgozások 
Gregorián dallamok 
Zeneszerzők életkultú-
rája 

Magyaror-
szági ci-
gány cso-
portok ha-
gyományai 
3 óra 

Cigány zenészek külföldön régen és 
most: különböző együttesek, azok 
hangszerei 
(Csalgija és a Davul-zurna együttes a 
Balkánon) 
Énekes, táncos egyéniségek és együt-
tesek. 
Válogatás az ún. cigányzenei elemeket 
(Liszt rapszódiák, Ravel: Tzigane), ill. 
a cigány tematikát (Verdi: Trubadúr) 
felhasználó zeneművekből. 

Különböző csoportok 
zenei hagyományainak 
felismerése 
Zeneművek felismeré-
se többszöri meghall-
gatás után 
Különböző csoportok 
hagyományainak elfo-
gadása, az értékek 
felismerése 

Többször hallgatott 
zeneművek felismerése. 

 
6. osztály: 
 
A tantárgy tanítása a 2010/2011-es tanévtől műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatásával, a rajz és 
vizuális kultúra tantárggyal egységben valósul meg. 

 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés 
15 óra 

Népdalok, műdalok, zenetörténeti 
szemelvények 

További 10 dal éneklé-
se emlékezetből 

 

Zeneelmélet 
10 óra 

Dallami elemek 
ABC-s hangok, módosító jelek, 
módosított hangok 

Tájékozódás a tanult 
hangnemekben, olva-
sógyakorlatok éneklé-
se közösen, a tanult 
hangközök felismerése 
kottaképről 

A tanult hangközök 
felismerése hallás 
után 
Módosított ABC-s 
hangok megnevezése 
Tanult ritmusokkal 
kétkezes kopogós 

Ritmikai elemek 
felütés, csonkaütem, triola 

Hangközök 
k2, n2, k3, n3 

Hangsorok 
dúr és moll 

Tonalitás 
Dúr és moll hangnemek 

Előadási jelek 
A tanult zenei anyaghoz kapcsoló-
dóan. 

Népzene 
10 óra 

Új stílusú magyar népdal és sor-
szerkezetei, kvintválasz 

Dalelemzés segítség-
gel megadott szem-
pontok alapján 

Dalelemzés önállóan 

Zeneirodalom 
13 óra 

Magyar történeti műfajok: históriás 
ének 
Zenetörténeti korok: bécsi klasszi-
cizmus,  
Műfajok: énekes: dal, opera, orató-
rium, mise, gyászmise (requiem), 
hangszeres: szonáta, szimfónia, 
versenymű, szerenád 
Zenei formák: triós forma, menüett, 
szonáta forma, rondó, 
Művek jelölése: opus, numero 

A tanult korok stílusje-
gyeinek megfogalma-
zása 
műfajok megnevezése 
zenei formák felisme-
rése kottáról segítség-
gel 
hangszerek felismeré-
se 

A tanult korok stílusje-
gyeinek megfogalma-
zása önállóan, felis-
merésük 
műfajok megnevezé-
se, felismerése 
zenei formák felisme-
rése kottáról  
hangszerek felismeré-
se képről is 
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Együttesek: szimfonikus zenekar 
Hangszerek: harsona, lant 

Improvizáció 
4 óra 

Ritmusvariációk rögtönzése 3/8-
os, 6/8-os ütemformákban 

Zenei kérdés – felelet 
szerkesztése segít-
séggel 

Zenei kérdés – felelet 
szerkesztése önállóan 

Zenehallgatás 
11 óra 

A bécsi klasszicizmus műfajai 
Zenei formák 
A magyar történeti zene jellemzői 

Énekes és hangsze-
res népdalfeldolgozá-
sok felismerése 
szimfonikus zenekar 
hangszercsoportjainak 
felismerése 

A zenetörténeti korok 
zeneszerzői /életrajz, 
műveik/ 

Zenei írás-
olvasás 
6 óra 

Tájékozódás a tanult hangnemek-
ben 
Módosított hangok, Hangközök 

Hangközök felismeré-
se kottaképről 

Hangközök beírása 
vonalrendszerbe 

Magyarországi 
cgány csopor-
tok hagyomá-
nyai 
3 óra 

Magyarországi és nemzetközi népi-
es műdalok éneklése 
Magyarországi és nemzetközi ci-
gány népdalok éneklése (19. sz.) 
A magyarországi cigány népzene 2 
fő műfajának megkülönböztetése 
(lassú, lírai dal, táncdal) 

Szemelvények stílusos 
előadása 
éneklési készség fej-
lesztése 

Népdalok, műdalok 
éneklése emlékezet-
ből 

 
7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés Romantikus dalok éneklése 
más földrész dalainak éneklése 

További 10 dal éneklé-
se emlékezetből 
verbunkos dallamok 
éneklése 

Népies műdalok ének-
lése 

Zeneelmélet Dallami elemek 
tanult dallami ismeretek gyakorlása 

Tájékozódás a kottá-
ban 
zeneművek (szólamok, 
témák) követése kottá-
ból 
dúr és d moll hangne-
mek kottából 

Dúr és moll hangne-
mek hallás után 
tanult hangközök fel-
ismerése hallás után 
hangközök szerkeszté-
se 
ritmusokkal kétkezes 
kopogós 

Ritmikai elemek 
Tanult ritmikai elemek variálása. 

Hangközök 
K6, n6, k7, n7 

Hangsorok 
Dúr, moll 

Tonalitás 
Dúr, moll 

Előadási jelek 
Pp, p, mp, f, ff, crescendo, 
decrescendo, andante, moderato,  

Népzene Meghallgatott más földrészről szár-
mazó és énekelt európai/ etnikai ki-
sebbség dalai/ 

Tanult dalok szerkeze-
te, jellemzői 

A tanult népdalelemzé-
si szempontok alapján 
önálló elemzés 

Zeneirodalom Zenetörténeti kor: Romantika 
Zeneszerzők: Liszt Ferenc, Erkel Fe-
renc, Schubert, Schumann, Brahms, 
Csajkovszkij, Verdi, Wagner 
Műfajok: népies műdal, verbunkos, 
rapszódia, programzene, romanti-kus 
dal, nemzeti opera 
Zenekar: romantikus nagyzenekar, 
virtuozitás jegyei 

A romantika stílusje-
gyei 
zeneszerzők életrajza 
(Liszt, Erkel) 
műfajok megnevezése 
a zenekar hangszerei 

Romantikusok életrajza 
műfajok felismerése 
hangszerek felismeré-
se képről 

Improvizáció Új stílusú népdalforma rögtönzése 
/megadott kezdősorral/ 

Új stílusú népdal-forma 
rögtönzése (segítség-
gel) 

Új stílusú népdal-forma 
rögtönzése (segítség 
nélkül) 
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Zenehallgatás A tanul zenetörténeti korok zenesze-
melvényei 

A magyar nemzeti ro-
mantika műveinek fel-
ismerése 
XIX. századi zenemű-
vek megnevezése 

Romantika stílusjegye-
inek szóbeli megfo-
galmazása 
jellegzetes műfajok 
felsorolása 

Magyarországi 
cigány cso-
portok ha-
gyományai 

A zenei repertoár változása az utóbbi 
50 évben 
Éneklési, zenélési és táncalkalmak 
Népzenei és műzenei felvételek 
(Csenki Imre: Püspökladányi cigány 
népdalok) 
Válogatás a cigányzenei elemeket 
(pl.: Brahms: Magyar táncok), ill. a 
cigány tematikát (pl.: 19. századi 
színpadi művek) felhasználó zenemű-
vekből. 

Hangszerek hangjának 
megkülönböztetése 
Nép- és műdalok felis-
merése, megkülönböz-
tetése 
Magyarországi és 
nemzetközi csoportok 
zenei hagyományainak 
felismerése hallás után 
Zenei műfajok ismerete 
A különböző csoportok 
hagyományainak elfo-
gadása, az értéktudat 
fejlesztése 

Nép- és műzenei műfa-
jok ismerete 
a magyarországi és a 
tanult külföldi csopor-
tok nép- és műdalainak 
felismerése. 
többször hallott zene-
művek felismerése. 

 
8. osztály: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Daléneklés XX. századi dalok, énekes szemel-
vények 
Zenei könyvtárhasználat: a tanult 
dalok földrajzi, néprajzi vonatkozá-
sainak gyűjtése, zenei műszavak, 
régies-népies szavak jelentésének 
önálló megismerése 

Részvétel a csoportos 
éneklésben, előadás-
ban, 
további 15 dal éneklé-
se emlékezetből 

Magyar népdalok 
más népek dalai 
egyházi énekek 

Zeneelmélet: Dallami elemek 
előző években tanultak rendszere-
zése 

A tanult énekes és 
hangszeres szemel-
vények anyaga 
a leggyakoribb tempó 
és dinamikai jelek 
alkalmazása 

8 év összefoglalása-
ként könnyű dallamok, 
ritmusok olvasása - 
írása Ritmikai elemek 

aszimmetrikus ritmusok 
poliritmia 

Hangközök, hangsorok, tonalitás, 
előadási jelek 
Az előző osztályokban tanult isme-
retek rendszerezése 

Népzene Autentikus előadásmód a magyar, 
európai és világzenében 

Tanult stíluselemek, 
jegyek megnevezése 
az új fogalmak elsajá-
títása 

A tanult stílusjegyek 
önálló megfogalmazá-
sa, felismerése 
az adott zeneszerzők 
életrajzi adatai 

Zeneirodalom XX. század: Bartók, Bárdos, Ko-
dály, Gershwin, Debussy, Honeg-
ger, Prokofjev 
Irányzatok: impresszionizmus, 
folklorizmus 
Új kifejezési, megjelenési formák: 
elektronikus zene 
Könnyűzene: Beatles, Presley, 
Szörényi; a dzsessz és a mai köny-
nyűzene 

Improvizáció A tanult népdalformákban és 
hangkészletekben rögtönzés 

Rögtönzés segítség-
gel 

Rögtönzés önállóan 

Zenehallgatás Rendszerező ismétlés 
Bartók, Kodály kórusművek 
XX. századi zene (tánczene) 
Dzsessz műfajai 

A hallgatott zenemű-
vek felismerése 
a tanult hangszerek 
hangjainak felismeré-

A korábban tanult 
művek meghallgatása, 
felismerése 
a hangszerek felisme-
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Témakör Tananyag 
Minimum 

követelmények 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Könnyűzene ma se rése képről 

Magyarországi 
cigány cso-
portok ha-
gyományai 

19-20. századi cigányzenei művek 
éneklése 
18-20. századi magyar és nemzet-
közi zeneszerzők ún. cigányzenei 
elemeket tartalmazó műveiből (pl.: 
Liszt rapszódiák, Kodály: Galántai 
táncok, Marosszéki táncok) 
A cigányzene fogalmának kialaku-
lása és változása. 
A cigány zenészek elterjedése 
Magyarországon. Híres bandák és 
zenészek életútja, életműve. 
Verbunkos kialakulása és stílusje-
gyei. 
Cigány zenészek szerepe a népies 
műdal kialakulásában. 
Európai cigányzeneinek tartott 
elemek 18-19. századi nemzetközi 
műveiben. 
19. századi cigányzenei alkotások. 

Népdalok, műdalok 
stílusos előadása 
zenei memória: dalok, 
zenei szemelvények 
emlékezetből való 
éneklése 
az egyéni alkotókész-
ség fejlesztése 
zenei formák és műfa-
jok ismerete. 
zeneszerzők zenei 
stílusának megisme-
rése. 
a különböző csoportok 
hagyományainak, 
értékeinek elfogadá-
sa. 

Népdalok, műdalok, 
zenei szemelvények 
stílusos, kifejező ének-
lése emlékezetből 
népzenei stílusok és 
műfajok ismerete. 
zeneszerzők, zenetör-
téneti korszakok és 
zenei stílusok ismere-
te. 
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17. Osztályfőnöki 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A személyiség fejlesztése, a reális én-kép kialakítása. 
b) A kommunikáció fajtáinak (verbális és nem verbális) ismerete, helyes alkalmazása. 
c) A barátság értékrendjének megfogalmazása. 
d) A család felépítésének, az ember életében betöltött szerepének megismerése, fontosságának tuda-

tosítása. 
e) Élet a közösségben: másság elfogadása, tolerancia, konfliktuskezelés, kortárscsoport. 
f) Hatékony tanulás: 

(1) Egyéni tanulási stratégia kialakítása. 
(2) Önálló ismeretszerzés. 
(3) Időbeosztás. 
(4) A tanulás feltételei (memória, figyelem). 

g) Családi és egyéb ünnepek, hagyományok. 
h) Hazánk, lakóhelyünk, iskolánk nevezetességeinek megismerése. Határokon túli magyarok. 
i) Az egészség komplex fogalmának megismerése. 

(1) A személyi higiéniával kapcsolatos ismeretek bővítése. 
(2) A balesetek megelőzése, helyes viselkedés a baleset bekövetkezése után. 
(3) Serdülőkori változások megismerése, ápolása. 
(4) Környezetvédelem (helyi és globális problémák), környezet-érzékeny magatartás kialakítá-

sa. 
(5) Káros szenvedélyek (felvilágosítás a megelőzés érdekében). 
(6) Szexuális felvilágosítás (közeledés a másik nemhez, fogamzásgátlás, fertőző betegségek). 

j) Tanulóink viselkedéskultúrájának fejlesztése. 
k) Az udvarias és balesetmentes közlekedés alapszabályai. 
l) Szakmaismeret, pályaválasztási lehetőségek megismerése. Oktatási rendszerünk megismerése. 
m) Mindennapi életre felkészítés (ügyintézés hivatalokban, egészségbiztosítási rendszer, önéletrajz, el-

igazodás a mindennapokban). 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Személyiség fejlesztése (önismeret, önértékelés, önbírálat). 
b) A tanulók szociális képességeinek fejlesztése. (gyerekek – gyerek, gyerek – felnőtt viszonyok, fel-

merülő konfliktusok feloldása). 
c) A tanulók gyakorolhassák azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek kulturális örök-

ségünk és hazánk környezeti állapotának megismeréséhez vezetnek. 
d) Tegyük nyitottá tanulóinkat a különböző szokások, életmódok, a másság iránt. 
e) Segítsünk információkat szerezni az emberiség globális problémáiról. 
f) Az őket érő nagy mennyiségű információ között segítsük a válogatás és az eligazodás képességé-

nek kialakulását. 
g) Tanulóink minél többet tegyenek, így váljanak érzékennyé a környezet értékeinek felismerésére és 

megőrzésére. 
h) Tegyük képessé a tanulókat arra, hogy elsajátítsák a véleményformálás és kifejezés kultúrált formá-

ját. 
i) Készítsük fel a fiatalokat az egészséges életvitel kialakítására, a harmonikus párkapcsolatokra, a 

családi életre. 
j) Tegyük lehetővé, hogy tanulóink tapasztalatokat szerezhessenek különböző tanulási technikákban, 

a tanulás szervezésében, a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztésében. 
k) Tanulóink ismerjék, és lehetőség szerint fogadják el az udvarias, kultúrált viselkedési formákat. 
l) Ismerjék és gyakorolják a biztonságos közlekedést. 

 

3) Fejlesztendő szociális kompetenciák 
a) Ismeretek: önismeret, emberismeret, személyközpontúság, kultúrkörök 
b) Képesség- és készségfejlesztés: empátia, lélek és cselekvés összhangja, önbizalom, önelfogadás, 

motiválás, értékelés, kommunikációs készségek (aktív figyelem, kifejezés), figyelem, szervezettség, 
gondolkodtatás, csoportfeladatok tanári kontroll nélkül 

c) Viselkedés: tolerancia, együttműködés, segítés, nyitottság, szabálytartás, alkalmazkodás, önuralom, 
önkorlátozás, jó időbeosztás, pontosság 
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4) Egyes évfolyamok tanterve 
 

A 2009/2010-es tanévtől a tantárgy tanítása a szociális és életviteli kompetenciák C moduljának beépítésé-
vel valósul meg. 

 
5. osztály: 

 
Témakör Óraszám Tananyag 

Kör-
nyezeti 
nevelés 

Kompetencia 
modulok 

20 óra 
szkc104 13; 104 15; 105 11; 105 12; 105 08; 105 09; 105 06; 
105 01; 105 02; 105 03 

Egészségneve-
lés 

 
 

Társadalmi 
környezet 

4 óra 

A család szerepe életünkben. A tanulók családban elfoglalt 
helye, kötelességeik, feladataik. Munkamegosztás a család-
ban. 
Szociometriai felmérés 

Tanulás 

Tanulni tanu-
lunk 

3 óra 

Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal. 
Tanulás egyedül, párban, közösségben. 
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a koncentrációt 
fejlesztő játékok. 

Pályorientáció   

Közismeretek   

Hagyományok, ünnepek 1 óra 
Megemlékezés az aradi vértanúkra 
Ünnepi műsor összeállítása, felkészülés 

Illemtan 3 óra 
Udvarias viselkedés az iskolában és az iskolán kívül (köszö-
nés, viselkedés az utcán és nyilvános helyeken). 
Alkalomhoz illő öltözködés. 

Értékelés. aktuális 5 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 

 
6. osztály: 
 

Témakör Óraszám Tananyag 

Kör-
nyezeti 
nevelés 

Kompetencia 
modulok 

20 óra 
szkc105 13; 105 14; 105 15; 106 01; 106 03; 106 04; 106 05; 
106 06; 106 10; 106 11 
 

Egészségneve-
lés 

 
 

Társadalmi 
környezet 

4 óra 

A barátság fogalma, a vele járó jogok és kötelességek. Miért 
fontos a barát az ember életében? 
A konfliktus fogalmának megközelítése, konfliktusok vizsgálata. 
A konfliktusok megoldásának alapja: kommunikáció 
Konfliktuskezelési stratégiák. 

Tanulás 

Tanulni tanu-
lunk 

3 óra 

Ismerkedés tanulási módszerekkel, technikákkal. 
Tanulás egyedül, párban, közösségben. 
A tanulás feltétele: figyelem, koncentráció, a koncentrációt 
fejlesztő játékok. 

Pályorientáció   

Közismeretek   

Hagyományok, ünnepek 1 óra 
Nemzeti Összetertozás Emléknapja 
Ünnepi műsor összeállítása, felkészülés 

Közlekedés 3 óra 
Gyalogos és kerékpáros közlekedés, balesetveszély a kerék-
páron. 
Elemi KRESZ-ismeretek. Vízbiztonsági ismeretek. 

Értékelés. aktuális 5 óra 
Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 
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7. osztály: 
 

Témakör Tananyag 

Környezeti 
nevelés 

Egészségvédelem 

A drog fogalma, szenvedélybetegségek. 
Az alkohol és a nikotin hatása az emberre, a szervezetre. 
Férfiak és nők kapcsolatáról, szexualitásról. 
A túl korai, meggondolatlan szexuális élet veszélyei 

Mentálhigiénia 

Önértékelés, önbírálat fogalma, az önértékelés szempontjai, 
egyensúlya. 
Személyiségünk változásai, fejlődése. 
Az osztály közösségi élete, kapcsolatok a közösségben. 
Társas együttélés feltételei: együttműködés, tolerancia. 
Osztályközösség építése tréningmódszerekkel. 
A szülőktől való érzelmi eltávolodás természetes folyamat serdülő-
korban, kortárscsoportok pozitív és negatív hatásai. 
Konfliktusok vizsgálata (résztvevői, okai, stb.), a megoldás feltételei 
(kommunikáció). Konfliktuskezelési stratégiák. 
Barátság fiuk és lányok között: az első szerelem. 

Természeti kör-
nyezet 

Magyarországon jellegzetességei: életvitel, nevezetességek, szo-
kások, nevezetes helyek. 

Társadalmi kör-
nyezet 

Érzelmek és vélemények Magyarországról (magyar olimpiai bajno-
kok, magyar származású világhírességek, Nobel-díjasok). 
A határainkon túli magyarok, kapcsolattartás a magyar nemzetiség-
gel. 

Tanulás Tanulás Az önálló tanulás belső feltételei (koncentráció, pontosság, munka-
fegyelem, megfelelő körülmények stb.) 
Önálló jegyzetelés, vázlatkészítés. 
Ismeretszerzési lehetőségek az iskolán kívül. A kommunikációs 
eszközök szelektív és mértéktartó használata. 

Pályaorientáció Érdeklődésünk változásai. 
A tanulók érdeklődésének megfelelő tájékozódás: szakmák és 
munkakörök bemutatása (néhány különleges és ritka pálya is), kü-
lönböző végzettséghez kötött szakmák, szakmai alkalmasság, to-
vábbtanulási lehetőségek a környéken. 
A pályaválasztást befolyásoló tényezők. 

Közismeretek Ügyintézés hivatalokban. 
Nyomtatványok és űrlapok kitöltése. 

Hagyományok, ünnepek Nemzeti ünnepeink. 
Ünnepek régen és ma. 

Egyéb ünnepek (egyházi, iskolai stb.). 

Illemtan Viselkedés a közösségben, viselkedés egymással szemben. 
Viselkedés nyilvános helyeken: ünnepélyek, hivatalok. 

Közlekedés Fontosabb közlekedési szabályok, jelzőtáblák. 
A biztonságos kerékpározás tárgyi feltételei. 
A vízbiztonság alapjai: fürdőzés és vízi eszközök használata termé-
szetes vizeken. 

Értékelés. aktuális Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 

 
8. osztály: 

 
Témakör Tananyag 

Környezeti 
nevelés 

Egészségvédelem 

Férfiak és nők kapcsolata, szexualitás, fogamzásgátlás. 
Fertőzések okozói, járványok kialakulása. 
Az AIDS jelentése, a betegség ismertetése. 
A drogok fogalma, a drogok fajtái. A kábítószer hatásai az emberre, 
a szervezetre. Kapcsolódó jelenség: a  fiatalkori bűnözés. 
Serdülőkori higiénia, mindennapos testápolás fontossága, kozmeti-
kumok, szépítőszerek használata. 
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Témakör Tananyag 

Mentálhigiénia 

A kommunikáció fogalma, szerepe az ember életében, a kommuni-
káció fajtái. 
A felnőtté válás folyamata, feltételei. A testi és lelki érettség nincs 
szinkronban! 
A fiatalkori bűnözés fajtái, megjelenési formái, hatásai későbbi éle-
tünkre. 

Természeti kör-
nyezet 

Környezetszennyezés hazánkban és a nagyvilágban. Nagy környe-
zeti katasztrófák. Mit tesz az emberiség a környezet megóvásáért? 

Társadalmi kör-
nyezet 

A családalapítás feltételei, a házasság. A család felépítésének és 
funkcióinak változásai. Felbomló családok. 
Konfliktusok a családban, konfliktusok kezelése. 

Tanulás Tanulás Módszerek nagy mennyiségű tananyag önálló megtanulására: váz-
latírás, jegyzetelés. 
Az információszerzés forrásai. 

Pályaorientáció Érdeklődésünk, képességeink számbavétele, mennyire látjuk ma-
gunkat reálisan? 
A kiválasztott pályára vonatkozó tevékenységek, munkaeszközök, 
feltételek, szükséges végzettség megismerése. 
Továbbtanulással kapcsolatos ügyintézés. 

Közismeretek A magyar alsó és középfokú oktatási rendszer felépítése, iskolatí-
pusok, azok jellemzői, iskolatípusok átjárhatósága. Továbbképzés 
és átképzés. 
Önéletrajz írása, az önéletrajz fajtái, formai és tartalmi követelmé-
nyei. 
Egészségügyi rendszerünk, az egészségügyi ellátás. 

Illemtan Az udvarlás illemtana, írott és íratlan szabályok. 

Értékelés. aktuális Magatartás és tanulmányi munka értékelése. 
Aktuális ügyek intézése, események megbeszélése. 
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18. Hon-, és népismeret 

 
1) Általános nevelési célok 

a) A hon- és népismeret tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző sajátos-

ságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az ott-

hon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz 

vezetnek. Segíti az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megala-

pozza és áthatja a különböző műveltségi területeket. Rendszerezett ismeretanyagként pedig 

lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékein keresztül a saját és a különböző kultúrák, 

a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakí-

tására. 

b) 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 tárháza. Megértik a tanulók, hogy a néphagyomány az 

általános emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltséghez is szükséges. 

c) A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny hazasze-

retetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományát, nemzeti 

értékeit kell megismernie, hogy azután másokét is, a nemzetiségek, a szomszéd- és rokon-

népek, a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület hagyomá-

nyainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető, vagy a 

még élő néphagyományok gyűjtésére. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, a ha-

gyományőrzést, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul 

a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus 

kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

d) A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával – minél több lehetőséget kell teremteni a népha-

gyományok élményszerű megismerésére. Törekedni kell a tanulók cselekvő és alkotó rész-

vételére a tanulás során, hogy az érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el 

az elvontabb ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. 

 
2) Az évfolyam tanterve 
 
5. osztály: 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az én világom I. 
A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti 

életmód 

Órakeret 
2 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 
érzésének kialakulása, értékének tudatosítása. A megszerzett ismeretekkel a 
néhány emberöltővel korábbi időszakról alkotott kép tágítása, ezzel az időfoga-
lom fejlesztése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Családunk története, családfa. 
Szomszédság, rokonság. 
Rokoni viszonyok, elnevezések. 
 
Nagyszüleink, dédszüleink világa 
falun és városban. 

Családfa készítése a rokoni viszo-
nyok, elnevezések alkalmazásával. 

 
Családi történetek gyűjtése, mesélé-
se a nagyszülők, dédszülők gyer-
mekkorából, életmódjuk jellemző 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári ismere-
tek:  
Család és lakóhely. 
 
Erkölcstan:  
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Nagyszüleink, dédszüleink világá-
nak erkölcsi normái.  
A harmonikusan működő családi 
minták. 
 

elemeinek kiemelése (gazdálkodó 
életmód – ipari munka). 
 
A megismert családi történetek meg-
osztása – az önkéntesség betartásá-
val – az osztályközösséggel. 
 
A hagyományos paraszti vagy városi 
családmodell működésében az érték-
teremtő munka, a javakkal való ész-
szerű gazdálkodás meghatározó 
szerepének felismerése. 
 
A felmenő családtagok, rokonsághoz 
tartozó személyek életének időbeni 
behatárolása. 

Család, otthon. Egyén 
és közösség. 
 
Technika, életvitel és 
gyakorlat:  
A családi élet színtere, a 
családi otthon; különbö-
ző lakókörnyezetek 
jellemzői. 
Rokonsági és generáci-
ós kapcsolatok a csa-
ládban. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Családfa, rokonsági fok (felmenő ág: apa/anya, nagyapa/nagyanya, déd-
apa/dédanya, lemenő ág: gyermek, unoka, dédunoka, oldalág: testvér/báty, öcs, 
nővér, húg, unokatestvér, nagybácsi, nagynéni (ángy), házassági rokonság (mű-
rokonság). 

Minimum köve-
telmények 

Legyen tisztában, ismerje a rokoni viszonyokat 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

Tudjon egy családi történetet elmesélni 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Az én világom II. 
A 19-20. század fordulóján jellemző hagyományos paraszti 

életmód  

Órakeret 
3 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A lokális 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 elhelyezé-
sével. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az én városom, falum. 
A lakóhely természeti adottságai, 
helytörténete, néphagyományai. 
 
A település társadalmi 
rétegződése (etnikum, felekezet, 
foglalkozás, életkor, vagyoni 
helyzet). 
 
A lakóhelyhez köthető neves 
személyiségek, nevezetes 
épületek, intézmények. 
A SZSZNGY alapfokú ismerete. 
 
Helytörténet, helyi hagyományok, 
nevezetességek. 
A régió hon- és népismereti, 
néprajzi jellemzői, 
néphagyományai. 
Látogatás a falu legrégebbi házánál 
– jellegzetességek! 

A helyi hagyományok megismerése, 
feldolgozása különböző tevékeny-
ségekkel. 
 
Az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 
haza megbecsüléséhez vezető 
egyéni és közösségi tevékenységek 
elsajátítása (pl. a közvetlen környe-
zet értékeinek feltárása, az emlék-
helyek gondozása.) 
 
A lakóhely nevezetes épületeinek, a 
régió jeles szülötteinek történelmi 
korszakokhoz kötése. (Lidi néni 
háza) 
 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
Falvak és városok. 
Szegények és gazdagok 
világa. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat: Lakókörnyezetek és 
életmódbeli jellemzők 
(nagyvárosi, városi, falusi 
települések, természeti, 
épített és emberi környe-
zet). 
 
Természetismeret: Sze-
mélyes tér. A földrajzi tér: 
közvetlen környezet, lakó-
hely, környező táj, haza. 
 
Erkölcstan:  
Szegények és gazdagok. 
A vallás funkciói. Vallási 
közösségek és vallási 
intézmények. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Helytörténet, természeti környezet, neves személy, helyi hagyomány, település, 
régió. 
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Minimum köve-
telmények 

Ismerje lakóhelyének neves személyiségeit, épületeit! 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

Képes legyen Szenna pár mondatos, rövid bemutatására! 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Találkozás a múlttal I. 

A paraszti ház és háztartás, a ház népe. Népi mesterségek 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A hagyományos paraszti életmód fontosabb elemeiben a természeti tényezők 
meghatározó szerepe, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás felismer-
tetése. A különböző mesterségek megismerése során a szakmák megbecsü-
lésének kialakítása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A ház történeti fejlődése. 
Jurta, veremház, egysejtű ház, 
többosztatú ház. 
A házak külső jellegzetességei: 
falazat, tetőszerkezet, tetőformák. 
A porta elrendezése. Gazdasági 
épületek. 
Látogatás SZSZNGY-ben! 
A konyha, az ételkészítés és esz-
közei. 
Kenyérsütés, gabonaételek, bur-
gonyaételek, vajkészítés, hurka-
töltés. 
Konyhai cserépedények: a főzés, 
sütés, tálalás, élelmiszertárolás 
edényei. 
Fazekasmesterség. 
Sarkos és párhuzamos elrende-
zésű szobák. 
Munkasarok – szentsarok. 
Tároló bútorok, ülőbútorok, asz-
tal, ágy. 
Bútorművesség. 
Munkamegosztás a családon 
belül. 
Férfi és női munkák, a gyerekek 
feladatai. 
Napi, heti és éves munkarend. 
Gyermekjátékok, a belenevelődés 
folyamata. 
Az iskola régen és ma. 
A felnőttek életét utánzó játékok, 
eszközös, ügyességi játékok, 
sportjellegű játékok. 

Az életmód és a háztípusok történe-
ti változásainak megismerése képi 
és egyéb információk alapján, 
mindezek összefüggésének felis-
merése. 
 
A természeti körülmények, a ren-
delkezésre álló építési anyagok és 
a különböző háztípusok kialakulása 
közötti összefüggések felfedezése. 
 
A konyhai cserépedények funkció 
szerinti rendszerezése; a legfonto-
sabb ételek alapanyagainak, elké-
szítési módjának, eszközkészleté-
nek megfeleltetése. 
 
A berendezési tárgyak funkcióválto-
zásainak nyomon követése konkrét 
példák alapján. 
 
Az évszázaddal korábbi idők csalá-
don belüli, korosztályok és nemek 
szerinti munkamegosztásának ösz-
szehasonlítása a mai korral. 
 
Népi játékok élményszerű elsajátí-
tása.  
Az oktatás körülményeinek, módjá-
nak időben történt változásairól 
ismeretek szerzése képi és rövid 
szöveges információforrások alap-
ján. 

Természetismeret: Tele-
püléstípusok (tanya, falu, 
város), jellemző képük, a 
hozzájuk kötődő tevé-
kenységek. 
 
Vizuális kultúra: Lakóhely-
hez közeli néprajzi tájegy-
ség építészeti jellegzetes-
ségei, népművészete. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat:  
A családi gazdálkodás, 
takarékosság. Családi 
munkamegosztás. Ételké-
szítési folyamatok. 
 
Testnevelés és sport: 

Gyermekjátékok, népi 
játékok. 
 
Ének-zene:  
Népi gyermekdalok, népi 
gyermekjátékok. 
 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
Gyermekek nevelése és 
oktatása régen. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tető-
formák, konyhai cserépedény, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás, bele-
nevelődés, utánzó játék, eszközös játék, sportjellegű játék. 

Minimum köve-
telmények 

Alapvető elrendezési elvek és helyi vonatkozások megértése, ismerete. 
Tudjon megnevezni a csökölyi porta konyhájából háztartási, konyhai eszközöket! 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

A tárgy részletes ismerete. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Találkozás a múlttal II. 

A hétköznapok rendje (táplálkozás, ruházat, életvitel) 
Órakeret 

6 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai: 

A gazdálkodó élet főbb területeinek megismerése során a rendelkezésre álló 
természeti javak ésszerű felhasználása előnyeinek, az önellátás fon-
tosságának belátása. A közösen végzett munka előnyeinek, közösségerősítő 
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hatásának felismertetése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hétköznapok rendje. 
A gazdálkodó ember legfonto-
sabb munkái. 
Gabonamunkák: szántás, vetés, 
aratás. A gabonamunkákhoz 
kapcsolódó szokások. 
Állattartás: a szilaj-, a félszilaj- és 
a kezestartás. 
A pásztorok ünnepei. 
Kendermunkák. 
Fonóbeli munkák és játékok. 
 
Hétköznapi és ünnepi viselet. 
Hétköznapi vászonruhák, a női és a 
férfi viselet darabjai. 
Hétköznapi vászonruhák, a női és 
a férfi viselet darabjai. Gyermek-
viselet. 
Néprajzi tájak eltérő ünnepi vise-
lete. 
 
Táplálkozás. 
Hagyományos paraszti ételek. 
Napi és heti étrend. 
Téli és nyári étrend. 

Az állattartási módokban a honfog-
lalás előtti életmód elemeinek, illet-
ve az életmódváltással bekövetkező 
változások következményeinek 
felismerése képi és szöveges, illet-
ve egyéb (pl. tárgyi) források feldol-
gozása, rendszerezése alapján. 
 
A hétköznapi vászonviselet elemei-
nek összehasonlítása a gyerekek 
ruházatával képek alapján. A ha-
sonlóságok és a különbségek meg-
fogalmazása.  
A jellegzetes táji ünnepi viseletek 
megismerése során a magyar nép-
viseletek sokszínűségének felfede-
zése. A közösséghez tartozás külső 
kifejezésformájának észrevétele.  
 
Az egykori és a mai megjelenési 
formák jelentéstartalmának feltárá-
sa konkrét példák alapján. 
Az önellátó életvitel meghatározó 
elemeiben a természettel kialakított 
harmonikus kapcsolat előnyeinek 
észrevétele. 
 
A hagyományos paraszti táplálko-
zás jellemzőinek és a gyerekek 
étkezési szokásainak összevetése. 
A szembetűnő különbségek és a 
tovább élő táplálkozási szokások 
megfogalmazása, tapasztalatok 
megosztása. 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek:  
Nők és férfiak életmódja. 
Öltözködés, divat. 
 
Technika, életvitel és gya-
korlat:  
Anyagok tulajdonságai, 
anyagok feldolgozása. 
 
Erkölcstan:  
Szokások, normák szere-
pe, jelentősége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szántás, vetés, aratás, szilaj- és félszilaj állattartási mód, fonás, szövés, fonó, ing, 
gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, téli étrend, nyári ét-
rend. 

Minimum köve-
telmények 

Aparaszi gazdálkodás és mesterségek momentumainak alap 
vető ismerete 
Alapvető viseletdarabok és öltözködés „rendszerének” ismerete. 
Ismerjen hagyományos népi ételeket! 

Minimumot meg-
haladó követel-

mények 

A társadalmi vonatkozások megértése, a bemutatott eszközök és tevékenységek 
alapján továbbiak önálló felismerése és megértése. 
Táji és társadalmi tagozódás ismerete. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Hagyományos és népi (vallási) ünnepeink eredete és szokás-
rendje. 

Jeles napok, ünnepi szokások a paraszti élet rendjében. 
Társas munkák, közösségi alkalmak 

Órakeret 
13 óra 

A tematikai egy-
ség nevelési-

fejlesztési céljai 

A jeles napi, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszo-
kások, 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 nap köszöntő vagy színjátékszerű szokásainak, vala-
mint a társas munkákhoz, közösségi alkalmakhoz kapcsolódó szokások él-
ményszerű, tevékenységközpontú, hagyományhű elsajátítása, különös tekin-
tettel a helyi hagyományokra; a lakóhelyhez, a tájhoz való kötődés erősítése.  
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Jeles napok, ünnepi szokások 
a paraszti élet rendjében. 
A jeles napok, ünnepi szo-
kások fogalma, szerepe, ál-
talános jellemzői. 
Előkészületek (advent, 
nagyböjt), munkatilalmak, 
jellegzetes ételek, népviselet, 
köszöntő és színjátékszerű 
szokások. 
Karácsonyi ünnepkör. 
Advent, az adventhez tartozó 
jeles napok, szokások (pl. 
Miklós és Luca napja, Ádám-
Éva napja, karácsonyi kántá-
lás, betlehemezés). 
Karácsony napjától vízkeresz-
tig, pl. névnapköszöntés, re-
gölés, aprószentek napi vesz-
szőzés, szilveszteri, újévi szo-
kások, újévi köszöntők, vízke-
reszt, háromkirályjárás. 
Farsang, farsangi szokások. 
Farsangi ételek, bálok, szoká-
sok. Farsangi köszöntők és 
maszkos alakoskodások. 
Iskolába toborzó szokások: 
Balázs- és Gergely-járás. 
Nagyböjt és a húsvéti ünnep-
kör jeles napjai és szokásai. 
Nagyböjti játékok, virá-
gvasárnapi kiszehajtás és 
villőzés, a nagyhét jeles nap-
jai. Húsvéti szokások, pl. 
húsvétvasárnapi zöldágjárás, 
húsvéti locsolkodás, hímes 
tojás készítése, fehérvasárna-
pi komatálküldés. 
Májusfaállítás, pünkösd, pün-
kösdi szokások. 
Pünkösdikirály-választás, 
pünkösdölés, 
pünkösdikirályné-járás. 
A nyári napforduló ünnepe. 
Szent Iván napi szokások, 
énekek. 
Gazdasági ünnepek, társas 
munkák. 
Az őszi jeles napokhoz, mun-
kaalkalmakhoz kapcsolódó 
szokások (pl. szüret, fonó, 
fonóbeli játékok, tollfosztó, 
kukoricafosztó), közösségi 
alkalmak (pl. vásár, 
pásztorünnepek). 
Az emberi élet fordulói. 
A gyermek születése – hie-
delmek és szokások. 
Keresztelő.  
Gyermekkor, leány-, legény-
élet. 

A jeles napok, ünnepi szokások jelentő-
ségének, közösséget megtartó szere-
pének, valamint az ünnepi előkészüle-
tek fontosságának felismerése a pa-
raszti élet rendjében a konkrét szoká-
sok, ünnepek tevékenységeinek meg-
ismerése, elsajátítása során különböző 
(néprajzi) forrásanyagok segítségével, 
pl. eredeti hangzóanyag meghallgatása, 
filmek, fotók, ábrák megtekintése a 
különböző népszokásokról. 
Az ünnepi szokások jellemzőinek meg-
különböztetése a hétköznapok rendjé-
től. 
A legfontosabb állandó és változó idő-
pontú ünnepek felismerése. 
A különböző jeles napokhoz, ünnepi 
szokásokhoz kapcsolódó – néprajzi és 
pedagógiai szempontok alapján kivá-
lasztott – köszöntő és színjátékszerű 
szokások élményszerű, hagyományhű 
módon történő elsajátítása, eljátszása. 
A szokás kellékeinek elkészítése. 
A kalendáriumi szokásokhoz kapcsoló-
dó tevékenységek végzése: termés- (pl. 
lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi 
böjtölés), időjárásjóslás (pl. hagymaka-
lendárium); jeles napok, ünnepi szoká-
sok tárgyai (pl. hímes tojás készítése). 
Régi fényképek gyűjtése, rajzok 
készítése kalendáriumi szokásokról, 
társas munkákról, közösségi 
alkalmakról. 
Szóbeli, írásbeli élménybeszámolók 
hagyományos és új (helyi) közösségi, 
ünnepi alkalmakról. 
Annak felismerése, hogyan igyekezett a 
hagyományos faluközösségben 
harmonikus kapcsolat kialakítására az 
ember a természettel, a faluközösség 
tagjaival; hogyan igazította a gazdasági 
munkákat az évszakok váltakozásához.  
A természetismeret, az időjárási 
megfigyelések, a népi időjárás jóslások 
szerepének felismerése a gazdasági 
évben. 
Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó 
szokások néhány jellegzetességének 
összehasonlítása a mai korral, pl. 
olvasmányok, olvasmányrészletek 
segítségével. 
Annak tudatosulása,  hogyan segítette a 
hagyományos faluközösség az egyént 
az emberi élet fordulóinál. 
Egy-egy megismert népszokás 
tájegységhez, etnikai csoporthoz 
történő kötése. 

Erkölcstan:  
Vallási népszokások. 
 
Dráma és tánc: Ismer-
kedés a táncillemmel, a 
naptári ünnepekhez 
kapcsolódó (helyi) 
népszokásokkal. 
 
Ének-zene:  
A magyar népzene régi 
rétegű és új stílusú 
népdalai, a népi tánc-
zene. 
 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret:  
Részletek népszerű 
játékfilmből (pl. Jókai 
Mór–Várkonyi Zoltán: 
Egy magyar nábob – 
pünkösdikirály-
választás). 
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A lakodalom néhány jellegze-
tessége. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Ünnep, jeles nap, böjt, advent, karácsonyi ünnepkör, karácsonyi kántálás, betle-
hemezés, bölcsőske, regölés, névnapi köszöntés, aprószentek napi vesszőzés, 
újévi köszöntők, háromkirályjárás, farsangi köszöntők, iskolába toborzó szoká-
sok, böjti játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, má-
jusfaállítás, pünkösdölés, pünkösdi királynéjárás, nyári és téli napforduló, 
társasmunka, kaláka, aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, 
pásztorünnep, keresztelő, leány-, legényélet, lakodalom. 

Minimum köve-
telmények 

Az ünnepek rendszerének megértése és felsorolásszerű ismerete. 
A fordulópontok alapvető ismerete 

Minimumot 
meghaladó kö-
vetelmények 

Szokások megjelenítésében való részvétel (regölés, betlehmezés, kotyolás, 
pünkösdölés) 
A fordulópontok és ahhoz kapcsolódó szokások részletes ismerete. 

 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

Magyarok a történelmi és a mai Magyarország területén. 
Néprajzi tájak, tájegységek és etnikai csoportok hon- és 
népismereti, néprajzi jellemzői a Kárpát-medencében és 

Moldvában. 
A hazánkban élő nemzetiségek  

Órakeret 
6 óra 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar néphagyomány sokszínűségének és közös vonásainak megisme-
rése a tájegységek, etnikai csoportok hon- és népismereti, néprajzi jellemzői-
nek bemutatásával. A saját közösség megismerése által az identitástudat, a 
kötődések erősítése. A földrajzi környezet, a történeti és a gazdasági ténye-
zők hatásának felismerése a néphagyományok alakulására, konkrét táji pél-
dákon keresztül. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyar nyelvterület néprajzi 
tájai, tájegységei, etnikai csoport-
jai, a határainkon túl élő magya-
rok. 

 Dunántúl; 

 Észak-Magyarország; 

 Alföld; 

 valamint a nagytájakhoz tar-
tozó határon túli tájak (pl. 
Burgenland, Muravidék, Zo-
boralja, Mátyusföld, Bácska, 
Bánát, Kárpátalja) 

 Erdély és Moldva. 
Jellegzetes hon- és népismereti, 
néprajzi jellemzőik. 
Példák az anyagi kultúra és a 
folklór köréből. 
 
Magyarországon élő nemzetisé-
gek. 

A határon túli magyarlakta területek, 
illetve a magyar nyelvterület nagy 
néprajzi tájainak azonosítása térké-
pen. 
A magyar nyelvterületen élő etnikai 
csoportok (pl. palóc, matyó, kun, 
székely) megnevezése. 
 
A Magyarországon élő 
nemzetiségek (pl. német, szlovák, 
szerb, horvát, szlovén, román, 
roma) megnevezése. 
 
A természeti adottságok, éghajlati 
viszonyok életmódra, népi 
építészetre gyakorolt hatásának 
felismerése.  
 
Képek gyűjtése a megismert tájakra 
jellemző viseletekről, népi 
építészetről, népművészetről, 
hagyományokról. 
 
Tájékozódás a nagy tájegységek 
területéhez köthető 
világörökségekről, magyar szellemi 
kulturális örökségekről, nemzeti 
parkokról.  
 

Természetismeret:  
A Kárpát-medence és 
hazánk nagytájai. 
A népi kultúra értékei, 
népszokások. 
A kulturális élet földrajzi 
alapjai (nyelvek, vallá-
sok). 
A magyarsághoz kötődő 
világörökségi helyszí-
nek. 
A magyarság által la-
kott, országhatáron túli 
területek, tájak közös és 
egyedi földrajzi vonásai. 
Nemzeti parkok, tájvé-
delmi körzetek. 
 
Vizuális kultúra: Lakó-
helyhez közeli néprajzi 
tájegység építészeti 
jellegzetességei, visele-
te és kézműves tevé-
kenységei. 

Szülőföld. 
A természeti környezet meghatá-
rozó szerepe, hatása a gazdálko-
dásra, a településszerkezetre, az 
építkezés módjára. 

A tanuló saját szülőföldjének meg-
ismerése meglévő helytörténeti 
irodalom feldolgozásával, gyűjté-
sekkel. 
 

Természetismeret: 
Személyes tér. A föld-
rajzi tér: közvetlen kör-
nyezet, lakóhely, kör-
nyező táj, haza. 
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A táj jellegzetes népviselete, 
kézműipari tevékenysége. 
 
Népszokások, népdalok, a nép-
költészet fennmaradt alkotásai 
(mesék, mondák). 

A kistáj beillesztése a korábban 
megismert megfelelő nagytájba. 
(Nagyvárosok iskoláinak tanulói 
választhatják a városhoz közeli táj 
feldolgozását.) 
 
Helyi kutatások igénybevétele a 
történeti múlt feltárásához. 
Önálló gyűjtőtevékenység alkalma-
zása az ismeretszerzés folyamatá-
ban. 
 
A természeti környezet befolyásoló 
hatásának felismerése a mestersé-
ges környezet kialakításában. 
 
Megismert helyi népszokások, nép-
dalok, mesék, mondák közösség 
előtti bemutatása. 

 
Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 
néprajzi tájegység épí-
tészeti jellegzetességei, 
viselete és kézműves 
tevékenységei. 
 
Magyar nyelv és iroda-
lom:  
Népdalok, népmesék, 
mondák. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Etnikai csoport, nemzeti kisebbség, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő 
magyarok, a nemzeti összetartozás napja. 

Minimum köve-
telmények 

Ismerje a magyar nyelvterület néprajzi tájait! 

Minimumot 
meghaladó kö-
vetelmények 

Tudjon magyar nyelvterületen élő etnikai csoportokat, és tájegységeket megne-
vezni! 
Vegyen részt a kutató munkában! 

 
3) A fejlesztés várt eredményei az évfolyam végén 

a) A tanulók megismerik lakóhelyük, szülőföldjüktermészeti adottságait, hagyományos gazdasági tevé-
kenységeit, néprajzi jellemzőit, történetének nevezetesebb eseményeit, jeles személyeit. A tanulási 
folyamatban kialakul az egyéni, családi, közösségi, nemzeti azonosságtudatuk. 

b) Általános képet kapnak a hagyományos gazdálkodó életmód fontosabb területeiről, a család felépí-
téséről, a családon belüli munkamegosztásról. A megszerzett ismeretek birtokában képesek lesznek 
értelmezni a más tantárgyakban felmerülő népismereti tartalmakat. 

c) Felfedezik a jeles napok, ünnepi szokások, az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó népszokások, va-
lamint a társas munkák, közösségi alkalmak hagyományainak jelentőségét, közösségmegtartó sze-
repüket a paraszti élet rendjében. Élményszerűen, hagyományhű módon elsajátítják egy-egy jeles 
nap, ünnepkör köszöntő vagy színjátékszerű szokását, valamint a társas munkák, közösségi alkal-
mak népszokásait és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket. 

d) Megismerik a magyar nyelvterület földrajzi-néprajzi tájainak, tájegységeinek hon- és népismereti, 
néprajzi jellemzőit. Világossá válik a tanulók számára, hogyan függ össze egy táj természeti adott-
sága a gazdasági tevékenységekkel, a népi építészettel, hogyan élt harmonikus kapcsolatban az 
ember a természettel. 
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19. Egészségtan 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Az egészségtan tantárgy keretében célunk feleleveníteni, rendszerezni, bővíteni és továbbfejleszteni 
a környezetismeret 1-4 évfolyamán elsajátított ismereteket, képességeket, szokásokat. 

b) Kialakítani a tanulókban önmagukkal, környezetükkel szembeni érzékenységet, felelősséget. 
c) Elsajátíttatni testük felépítésének és működésének elemi ismereteit, megláttatni lelki tulajdonságaik 

megismerésének, akaraterejük fejlesztésének fontosságát. 
d) Tudatosuljon bennük a környezet, az életmód a viselkedés és az egészségi állapot ok-okozati össze-

függéseit, megértetni, hogy egészségük és környezetük állapota tőlük is függ, ezért mindent meg kell 
tenni jobbításuk érdekében. 

e) Ismerjék meg és gyakorolják a nemiségükhöz tartozó társadalmi szerep, viselkedés formáit, az 
egészséges életvitel és a környezettudatos magatartás szokásrendszerét. 

f) Ismerjék fej az egészséget veszélyeztető környezeti hatásokat, bemutatni elutasításuk, kiküszöbölé-
sük lehetőségeit és formáit. 

g) Lássák meg az egészségvédelemben a betegségek megelőzésének fontosságát, az időbeni orvos-
hoz fordulás szerepét az eredményes gyógyításban. 

h) Ismerjék fel, hogy egészségük éppúgy, mint becsületük és tudásuk örök emberi érték, melynek meg-
őrzése minden ember legfontosabb és legszentebb kötelessége. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) A tanuló érdeklődjön saját szervezetének állapota, társas kapcsolatai és környezete iránt. Legyen ér-
zékeny változásaira, problémáira. Tudjon ismereteket, tapasztalatokat, jó tanácsokat, szokásokat ösz-
szegyűjteni, elsajátítani és a mindennapi életben hasznosítani. 

b) legyen képes a szervezetében, környezetében és személyközi kapcsolataiban a jelenségek, változá-
sok tudatos megfigyelésére, 

c) tudja tapasztalatait értelmezni, magyarázni, belőle következtetéseket levonni, 
d) legyen képes újonnan megszerzett ismereteit, tapasztalatait a meglévők rendszerébe beépíteni. 
e) tudja ezen ismereteinél, tapasztalatainál a lényegest a lényegtelentől elkülöníteni, az ok-okozati ösz-

szefüggéseket felismerni, 
f) vegye észre az egészséges test, a tiszta, rendezett környezet szépségét, becsülje meg értékeit, 
g) ismerje az egészségét, környezetét veszélyeztető tényezőket és használja fel ismereteit, tapasztala-

tait a veszély időbeni felismerése és elhárítása érdekében, 
h) tekintse egészségének természetes és mesterséges környezetének védelmét valamint társas kapcso-

latai harmóniájának megteremtését és megőrzését elsőrendű feladatának, 
i) szerezzen megfelelő szintű jártasságot az információszerzés egyes tevékenységeiben (gyűjtés, 

könyvtárhasználat, jegyzetelés, kiselőadás, tablók készítése, jegyzőkönyv összeállítása, munka-, 
csoporttevékenységek, kirándulások tervezése, szervezése stb.). 

j) ismerje szervezete, környezete legfontosabb anyagait és azok legjellemzőbb tulajdonságait, 
k) tudja a leggyakoribb élelmiszerek, a belőlük készült ételek tápanyagtartalmát és lássa ezek szerepét 

az egészséges táplálkozásban, törekedjen étrendjét az egészséges táplálkozásnak megfelelően ala-
kítani, 

l) legyen megfelelő szintű ismerete az emberi szervezetet károsító (nikotin, alkohol, drog) anyagok 
szervezetre gyakorolt hatásáról, utasítsa el kipróbálásukat, használatukat, 

m) ismerje fel a környezetszennyező-anyagokat, a veszélyforrásokat és törekedjen a szennyező anya-
gok, veszélyes hulladékok felhalmozódásának megelőzésére, az esetlegesen kialakuló károk csök-
kentésére. 

n) tudja megszerzett tapasztalatait, információhordozókból szerzett ismereteit hasznosítani, 
o) legyen képes az információkat (reklámokat), kritikával fogadni és a téves ismereteket elutasítani, 
p) érdeklődjön a tudományok fejlődése, eredményei iránt, 
q) ismerje az egészségvédelemben és a gyógyításban elért kiemelkedő felfedezéseket, eredményeket 

és létrehozóikat, 
r) értékrendjében kapjon méltó helyet a tudás, a tudomány és képviselőinek tisztelete. 
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3) Az évfolyam tanterve 
 
6. évfolyam: 
 

Témakör Tananyag 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghaladó 

követelmények 

A kiskamasz 
szervezete 
és a tenniva-
lók 

A testkép és a testarányok változása az 
életszakaszokban. 
A bőr felépítése, működése és szerepe 
az emberi kapcsolatokban. 
Bőrelváltozások és okaik. 
Bőrápolás és a személyi higiéné. 
A helyes öltözködés. 
A kiskamasz mozgásszervei, testképe. 
A mozgásszervek fejlődése. 
Mozgáskultúra. Sport. Napirend. 
A kiskamasz táplálkozási szerv-
rendszerének felépítése és működése. 
A magyar konyha jellemzői. 
Az egészséges táplálkozás, és szokás-
rendszere. 
A nemi szervek testbeni helye, és mű-
ködésváltozása. 
A nemi szervek egészsége, személyi 
higiéniája és az öltözködés. 

Ismerje a kiskamasz 
testképének, testaránya-
inak jellemzőit, tudja, 
hogy az egyén fejlődési 
üteme eltérő, de az át-
lagtól való eltérés még 
nem betegség. 
Ismerje a személyi higi-
éné anyagait, eszközeit 
és gyakorolja használa-
tukat a mindennapok-
ban. 
Tudja ruházatát és láb-
belijét az egészséges 
öltözködés szabályai 
szerint alakítani, és 
rendben tartani. 
Legyen képes helytelen 
táplálkozási szokásainak 
felismerésére és elha-
gyására, sajátítsa el a 
kultúrált étkezés szoká-
sainak alapismereteit. 

Ismerje a kiskamasz 
bőrének, mozgásszerve-
inek, tápcsatornájának 
és nemi szerveinek főbb 
jellemzőit, változásait és 
okait. 
Sajátítsa el, azokat az 
életviteli szokásokat, 
mellyel a változások 
kellemetlenségei csök-
kenthetők. 
Lássa az aktív mozgás 
szerepét az egészség-
megőrzésben, tudjon 
napi mozgástervet készí-
teni, és törekedjen betar-
tására. 
Használja az egészsé-
ges táplálkozással kap-
csolatos ismereteit az 
élelmiszerek, ételek kivá-
lasztásában, étrendje 
alakításában. 

A kiskamasz 
személyisé-
ge, kapcsola-
tai és konf-
liktusai 

A kiskamasz személyiségváltozásai, 
viselkedésformái. 
A reális önismeret, a türelem és az ön-
fegyelem, mint az önnevelés eszköze. 
Mások megismerése, megítélése és a 
kommunikáció. 
A barátság, mint a kapcsolati rendszer 
alapja. A baráti kör szerepe a személyi-
ségfejlődésben. 
A család szerepe, és főbb funkciói. A 
kiskamasz helye a családban. 
Konfliktusok a kapcsolati rend-
szerekben. 

Rendelkezzen reális 
önismerettel, formálja 
tudatosan személyisé-
gét, vállalja nemiségét, 
és sajátítsa el a nemi 
szerepének megfelelő 
magatartási formákat. 

Törekedjen társai előíté-
letektől mentes megíté-
lésére, megfelelő baráti 
kör kialakítására, fogadja 
el a másságot, nyújtson 
segítséget az arra rászo-
rulóknak. 

Környezeti 
hatások, 
veszélyhely-
zetek 

Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és a 
drogfogyasztás egészségkárosító anya-
gai, és hatása a fejlődő szervezetre. 
Hasznos és káros szenvedélyek. 
A szenvedélybetegség jellemzői, szemé-
lyiségromboló hatása. 
Veszélyforrások és veszélyhelyzetek 
környezetünkben. 
Kockázatos és veszélyes viselkedési 
módok és következményeik. 
Az érzékszervek szerepe a tájékozó-
dásban, a veszélyhelyzetek felismeré-
sében és a balesetek elkerülésében. 
Az elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 
Környezetszennyező tényezők és hatá-
suk a fejlődő szervezetre. 
Az egészséges és esztétikus környezet 
jellemzői. 

Ismerje az élvezeti sze-
rek, drogok egészségká-
rosító hatását, legyen 
képes kipróbálásuk és 
használatuk elutasításá-
ra. 
Igényelje a tiszta, szép 
és egészséges környe-
zetet, s tegyen meg min-
dent kialakítása és meg-
őrzése érdekében. 
Tudjon egyszerű egész-
ség-, és környezetvédő 
programot összeállítani 
és megvalósítani. 

Vállaljon felelősséget 
tetteiért, segítse társait a 
káros szenvedélyek és 
veszélyhelyzetek elkerü-
lésében. 
Ismerje az információ-
szerzés lehetőségeit és 
formáit, tudja megszer-
zett ismereteit, tapaszta-
latait, gyűjtőmunkáját 
rendszerezni, új formába 
rendezni. 
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20. Emberismeret, etika 

 
1) Általános nevelési célok 

A hetedik évfolyamon belépő új tantárgy az első félévben az emberi természet, a második félévben a 
társas kapcsolatok sajátosságait tárgyalja oly módon, hogy ötvözze a leíró embertudományokat (lélek-
tan, szociológia) a normatív etikával. A tárgy szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a világszem-
lélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejlessze az önismeretet, készítsen fel a kulturált társas kap-
csolatok építésére és fenntartására. Járuljon hozzá a differenciált emberkép és identitástudat alakulásá-
hoz. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

A tárgy segítse a személyiségjegyek fejlesztését: a társas kapcsolatokban szükséges normák készsé-
gek kialakítását, az ember és környezete viszonyának reális érzékelését, a nyitottság, a bátorság és a 
humorérzék emberi értékként való kezelését. Alapozza meg továbbá a tanulók toleráns törvénytisztelő 
magatartását, kulturált vitakészségét. 

 
3) Az évfolyam tanterve 
 
7. évfolyam: 
 

Témakörök Tananyag 

Ember és állat Az ember előtörténete 
Az ember, mint az élővilág fejlődésének folytatása és csúcsa 
Az emberek és az állatok különbözősége és azonossága 

Az emberi test Az emberi faj, a test felépítése 
Egészség, betegség 
Fogyatékosság és egészség 
Az ember lelki, társadalmi és szellemi oldala 
Testkultúra 

Az érzések világa Érzékelés, észlelés 
Ösztön, késztetés. Az ösztönöktől az érzelmekig  
Jó és rossz érzések 
Ítélet és előítélet 
Ízlés, az ízlés mint ítélet 
Az ízlés megjelenése életünkben 

A gondolkodás világa Az ember, mint kérdező lény. A megismerés vágya 
Beszéd és gondolkodás. Verbális és nem verbális kommunikáció 
A beszéd tanulása 
A tanulás fogalma 
Az emlékezet 
A megismeréstől a tudásig 
Megtalálás és kitalálás, okosság és bölcsesség 

Énünk, személyiségünk Énünk és énjeink 
Énesség és önösség 
Ötlet és akarat 
Vérmérséklet, jellem 
Képesség, tehetség 
Egyediség, egyéniség, személyazonosság 

Értékelés, lelkiismeret Értékelés és érték, az értékelés szempontjai 
A jó és a rossz, mint viszonylagos értékek 
Erkölcsi értékelés 
Erény és bűn 
Választás és döntés, szándék és tett 
Erkölcsös cselekedetek 
Lelkiismeret, bűntudat 
Lelkiismeret fejleszthetősége 
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Témakörök Tananyag 

Az ember, mint egészség Test, lélek, szellem egysége 
Ember, gyerek, öreg. Erkölcsi fejlődésünk 
A százarcú titok: az ember 

Kommunikáció Szavakkal és szavak nélkül 
Öltözködés 
Mozgás és tánc 
Kimondható és kimondhatatlan 
Az alapok 

Kapcsolódás Én-az, én-ő, én-te 
Alkalmazkodás, elfogadás, felelősség 
Egyenlőség és egyenrangúság 
Bizalom, hűség 
Őszinteség, hazugság 
Versengés és együttműködés 
Ellentét, vita, megegyezés 
Kritika, megértés, megbocsátás 
Alá és fölérendeltség 
Függőség és önállóság 
Vonzalom és szeretet 
Közömbösség, tűrőképesség, beleélés 

Kapcsolatok Barátság 
Szülő-gyerek kapcsolat 
Rokonság, testvérség 
Szülőföld, közös sors 
Segítő kapcsolat 
Egyedüllét, magány 

 
4) Általános fejlesztési követelmények  

a) Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos ismeretszerzési és feldolgozási képes-
ségek fejlődése. 

b) Életkorának megfelelő szinten legyen képes, különböző forrásokból ismeretek összegyűjtésére, osz-
tályozására, elemzésére, a köztük lévő összefüggések keresésére és azokból következtetések levo-
nására. 

c) Legyen tisztában az egyéni és közösségi értékekkel, az alapvető állampolgári jogokkal és köteles-
ségekkel. 

d) Az emberrel, a társadalommal és az erkölccsel kapcsolatos tudását, véleményét legyen képes kife-
jezni, mások megnyilatkozását legyen képes értelmezni. 

e) Ismerje föl az erkölcsi értékeket, hogy különbséget tudjon tenni a jó és a rossz, az igaz és hamis, va-
lamint a szép és a rút között. 
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21. Médiaismeret 

 
1) Általános nevelési célok 

a) Tudja, hogy a fotografikus kép egyszerre reproduktív és ábrázoló jellegű, egy fotografikus kép elem-
zésekor a tartalmi leíráson túl törekszik a szerző szándékainak megfogalmazására is. 

b) Egy mozgóképrészletben felismeri a vágásokat, a felvételi szögek és a kameramozgás térleíró tulaj-
donságát, felismeri a filmtér szerkesztett voltát, képes megkülönböztetni a mozgóképpel kapcsolatos 
valóságélményét a filmtértől. 

c) A tér és az idő szétbontásának és újraszerkesztésének módjait felismeri a mozgóképen, ismeri az 
szerkesztettség okát, nem keveri össze a szerkesztett mozgóképi szöveget a valósággal, a szer-
kesztési módok hatásaival tisztában van. 

d) Megkülönbözteti a történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmát, példákat tud idézni állításai 
igazolására. 

e) A szerzői és a tömegfilm megkülönböztetésének képessége logikus szempontrendszer felállításá-
ban és értelmezésében nyilvánul meg. 

f) Ismeri a dokumentumfilmet és a fikciós filmet, mint a filmgyártás két alapvető tradícióját, és ismeri 
annak veszélyeit, ha a kétféle tradíció üzenetrendszerét a befogadó nem tudja megkülönböztetni. 

 
2) Fejlesztési feladatok 

a) Fejlődjön a tanulók mozgóképi szövegértő képessége. Alakuljanak ki az egyszerű mozgóképi szö-
vegek megfigyeléséhez, elemzéséhez, létrehozásához szükséges elemi képességeik, fejlődjön krea-
tivitásuk. 

b) Váljanak képessé filmek, televízió műsorok és egyéb médiaszövegek tanulmányozására, a lényeges 
szerkezeti összefüggések meglátására, mások és önmaguk médiafogyasztási szokásainak megfi-
gyelésére. 

c) Legyenek képesek a képrögzítés és a szerkesztés, valamint az információközvetítés technikai esz-
közeinek kreatív használatára. 

d) Legyenek képesek mozgóképi üzenetek megfigyelése során a konvenciók, sztereotípiák felismerés-
érésére és egyszerűbb esetekben annak elemzésére, tapasztalataikat képesek legyenek saját men-
tális fejlődésük érdekében felhasználni. 

e) Ismerkedjenek meg a mozgókép történetének, és a mediatizáció művelődéstörténetének néhány 
fontos mozzanatával, ismerjék a média néhány jelentősebb társadalom- és művelődéstörténeti hatá-
sát. 

f) Fejlődjön elemzési, értelmezési képességük, növekedjen kulturális toleranciaszintjük. Legyenek ké-
pesek a mozgókép elemi kifejező eszközeinek felismerésére különböző karakterű és eredetű filmal-
kotásokban és médiaszövegekben, ezeket egyszerűbb szövegek esetén konstruálóként maguk is 
alkalmazni tudják. 

g) Fejlődjön mozgóképi kifejező képességük és kifejező kedvük. Legyenek képesek különbséget tenni 
a mozgókép különféle alkalmazási területei között, legyenek képesek egy-egy médiaszöveg-típus 
mögött felismerni az üzleti szándékot. 

h) Különféle mozgóképi szövegek tanulmányozása során fejlődjön kommunikációs készségük. Érezzék 
otthon magukat saját médiakultúrájukban, fejlődjön az önismeretük. 

 
3) Az évfolyam tanterve 
 
8. évfolyam: 
 

Témakörök Tartalmak 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Mozgókép 
írás-
olvasás 

A mozgókép írási-olvasási képesség 
fejlesztése 
A mozgóképi gondolkodás alapjai: 
A mozgókép anyagának tanulmányo-
zása 
Eltérő közegekben történő interpretá-
ciók felidézése; 
A gondolat, a szó, az írás, a kép és a 
mozgókép összehasonlítása 

Meg tudja nevezni az 
álló- és mozgókép közti 
lényegi különbségeket. 

Fel tudja sorolni a gon-
dolat, a szó, az írás, a 
kép és a  mozgókép 
közti főbb különbsége-
ket. 
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Témakörök Tartalmak 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

A fotografi-
kus kép 
(mozgókép) 
kettős ter-
mészete 

Fotográfiák gyűjtése, csoportosítása , 
a reprodukciós jelleg és az ábrázolás 
együttes jelenlétének felismerése. 

A saját szavaival képes 
körülírni, mit jelent a 
fotografikus kép kettős 
természete 

Definiálni tudja a foto-
grafikus kép kettős 
természetét, egy tet-
szőleges képen be 
tudja mutatni a repro-
dukciós és az ábrázoló 
jelleget 

A mozgó-
kép alapve-
tő kifejező-
eszközei 

A folyamatos tér és idő felbontása 
A mozgókép tér és időkezelési techni-
káinak alapszintű megfigyelése. 
Kompozíció, keretezés, képkivágás 
Különböző képkivágások alkalmazása 
egyazon tér (és szituáció) jelentésének 
módosítására. 
Beállítás és a jelenet 
Alkalmas mozgóképi szövegekből 
jelenetek elkülönítése, beállításainak 
megfigyelése. 
Alapvető beállítástípusok megkülön-
böztetése. 
A közelkép 
A közelkép hatásának elemzése film-
példákon. 
Fotósorozat hatásának (jelentésének) 
megváltoztatása közelkép(ek) elhelye-
zésével. 
Az ismétlés a hossz és a tempó 
Az ismétlés a hossz és a tempó ösz-
szehasonlító elemzése filmalkotás és 
médiaszöveg esetében. 

Egy mozgóképrészle-
ten felismeri a tér és 
idő felbontásának té-
nyét.  
Felismeri az alapvető 
kompozíciós képkivá-
gási formákat 
Képes megkülönböz-
tetni a jelenetet a beál-
lítástól 
Ismeri a közelképet, 
mint a kiemelés eszkö-
zét, 
Egyszerű vázlatot 
(story-board- vagy 
képregényvázlat) tud 
szerkeszteni mondan-
dója illusztrálására. 
Felismeri a tempóvál-
tásokat. 
Médiaszövegekben 
felismeri az ismétlést, 
és tisztában van lehet-
séges hatásaival 

Egy mozgóképrészle-
ten bemutatja a tér és 
idő felbontásának és 
újraszerkesztésének 
módját. 
Egyszerű AV-szövegek 
esetén be tudja mutat-
ni, hogy a képkivágás 
módosítása miként 
befolyásolja a térérze-
tet és a jelentést 
Definiálni tudja a jele-
net és beállítás közötti 
különbséget, ismeri az 
alapvető beállítástípu-
sokat 
Ismeri a közelkép ki-
emelő, jelentésmódosí-
tó erejét, ezt vázlatok-
kal tudja illusztrálni 
Tisztában van a moz-
gókép kifejező eszkö-
zeinek befolyásoló 
erejével  
mind a filmalkotások, 
mind a médiaszövegek 
tekintetében 

A mozgó-
képi él-
mény 

A mozgóképi élmény feltárása az él-
mény minősége, mélysége és jellege 
szerint 

Felismeri az élmény és 
a jelentés különbségét. 

Felismeri és saját meg 
is tudja fogalmazni 
adott szöveg esetében 
az élmény és a jelentés 
különbségét. 

Mozgóképi 
technikák  

Képrögzítés, szerkesztés, közvetítés 
A képrögzítés és szerkesztés valamint 
a közvetítés technikai hátterének tanu-
lása, 
e technikák mindennapi felhasználói 
szintű elsajátítása 
Felbontás és tárolás 
A mozgókép rögzítésének alapelvéről 
(a felbontásról és tárolásról) informáló 
szöveg elolvasása, feldolgozása; 
a mozgóképrögzítés megfigyelése 
A felvételtechnika alapismeretei 
A kamera fontosabb beállító funkciói-
nak tanulmányozása. 
Kameragyakorlatok végzése 
Egyszerű mozgóképi szövegek lét-
rehozása 
Egy épület, tér, vagy esemény leíró 
rögzítése 
(magasabb szint: egyszerű narratív 
szerkezet létrehozása) 

Tudja, hogyan kell rög-
zíteni a mozgóképet. 
Egy meghatározott cél 
érdekében célirányo-
san működtetni tudja a 
videokamerát. 
Legalább 10-15 mp-es 
egyszerű, de értékelhe-
tő mozgóképi szöveget 
tud készíteni a kamera 
algoritmus alapján tör-
ténő használatával. 

Ismeri és el tudja mon-
dani a mozgóképrögzí-
tés alapelveit. Tudja, mi 
a felbontás és a tárolás 
lényege, funkciója. 
Tudja használni a vide-
okamerát, ismeri a 
kamera fontosabb beál-
lító funkcióit, és meg-
határozott felvételi cél 
érdekében a kamera-
mozgatás és pozícióvá-
lasztás alapkövetelmé-
nyeit betartja 
Létre tud hozni egysze-
rű mozgóképi szöve-
get. 
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Témakörök Tartalmak 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

Kommuni-
kációs 
alapismere-
tek 

A kommunikáció fogalma, formái, 
és médiumai 
A kommunikáció fogalmának, formái-
nak, és médiumainak ismerete, és 
kommunikációs képességek fejleszté-
se 
Médiakörnyezet 
A mediális környezet tanulmányozása 
Saját médiafogyasztói szokások és 
statisztikai adatok összevetése 

Toleráns módon meg 
tudja különböztetni 
saját fogyasztói szoká-
sait más eltérő szoká-
soktól 

Saját és mások média-
fogyasztási szokásait 
elemző módon tudja 
értékelni, kritikai meg-
nyilvánulásaiból ki tudja 
zárni emócióit, tolerán-
san közelít mások szo-
kásaihoz 

A komm-
nikáció 
modellje 

A kommunikáció modelljének me-
gértése a nyelv, írás, kép és audiovi-
zuális médiumok összehasonlításával 

Ismerje az emberi 
kultúra legalapvetőbb 
kommunikációs formáit 

Saját szavaival le tudja 
írni a kommunikáció 
általános modelljét 

A közvetlen 
és a közve-
tett emberi 
kommuni-
káció 

Játékos gyakorlatok segítségével 
tapasztalatokat szerez, és megérti a 
közvetlen és a közvetett emberi kom-
munikáció sajátosságait és formáit. 
A kép, (mint közvetett kommunikációs 
forma) tulajdonságainak felismerteté-
se, a kép és a valóság közötti mágikus 
kapcsolatok játékos felfedezése  
Képsorozatok narratív tulajdonságai-
nak megfigyelése, a kép és a fotografi-
kus kép, mint narratív eszköz tanulmá-
nyozása 

Meg tudja különböztet-
ni a közvetlen és a 
közvetett emberi kom-
munikációt, fel tud 
sorolni néhány közve-
tett kommunikációs 
formát 
A képet közvetett 
kommunikációs forma-
ként tudja definiálni, és 
saját szavaival körül 
tudja írni a kép mági-
kus természetét 
Egyszerű vázlatos kép-
sorban el tud „mesélni” 
egy eseményt,  

Tisztában van a médi-
um fogalmával 
Példákat tud hozni 
saját korának mágikus 
képfogyasztói szokása-
iból 
Ismeri a fotografikus 
kép néhány fontos 
tulajdonságát (mecha-
nikus képrögzítés pilla-
natnyiság, természet-
hűség, elmúlás elleni 
küzdelem) 

Tömeg-
kommuni-
káció és 
nyilvános-
ság 

A tömegkommunikáció és nyilvános-
ság kialakulásának tanulmányozása 
sokszorosítási és információterjesztési 
feladat keretében 
Tömegkommunikációs rendszerek 
jellemzőinek és hatásmechanizmusá-
nak feltárása 

Érti a kommunikáció és 
a tömegkommunikáció 
közötti különbséget,  
tisztában van a nyilvá-
nosság társadalomfor-
máló szerepével. 

 

Egyirányú-
ság és in-
teraktivitás 

A tömegkommunikációs médiumok 
vizsgálata egyirányúságuk és interakti-
vitásuk szerint aktuális médiapéldák 
elemzése alapján. 

Felismeri az egyirányú 
tömegkommunikáció és 
az interaktív kommuni-
káció különbségét, egy-
egy példát meg tud 
nevezni 

Fel tudja sorolni az 
egyirányú tömegkom-
munikációs médiumo-
kat 

Médiaszö-
vegek és a 
fogyaszás 
kapcsolata 

Aktuális példák elemzésével annak 
felismertetése, hogy a médiaszöveg 
legtöbbször  fogyasztásra szánt ter-
mék. 

Különbséget tud tenni a 
nem üzleti jellegű és a 
fogyasztásra szánt 
médiatermék között 

Médiakörnyezetében 
néhány helyes példát 
tud hozni fogyasztásra 
szánt művekre és mű-
sorokra 

Kereskedel
mi és 
közszolgá-
lati média 

Kereskedelmi és közszolgálati média 
tartalmi és formai megfigyelésen 
alapuló szétválasztása, felismerése 

Megkölünböztet 
egymástól egy-egy 
tipikus közszolgálati és 
kereskedelmi televíziós 
terméket 

Ismeri a közszolgálati 
média legfontosabb 
feladatait (a nemzeti 
kultúra képviselete, 
oktatás, tárgyilagos 
hírközlés, kisebbségek 
megszólalási le-
hetősége) 

A reklám A reklám társadalmi kommunikációs és 
gazdasági hatásainak megfigyelése, 
elemzése saját és környezetük reklám-
fogyasztási szokásainak elemzésével 

Saját reklámfogyaszt-
ási szokásait össze 
tudja vetni másokéval, 
toleráns meg-
figyelőként tud 

Szét tudja választani a 
reklám célját 
szórakoztató jellegétől, 
képes a reklám pozitív, 
és  negatív társadalmi 
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Témakörök Tartalmak 
Minimum követelmé-

nyek 
Minimumot meghala-

dó követelmények 

viselkedni reklá-
melemzés közben 

hatásáról is beszélni 

A hír és 
hírszelekci
ó 

A hír fogalmának alapszintű megis-
merése. 
Az információ- és hírszelekció szem-
pontjainak tanulmányozása 
híradóelemzések segítségével 

Saját szavaival körül 
tudja írni a hír fogalmát 

Ismeri a hírkeres-
kedelem és a 
hírszelekció fogalmát 

Televíziós 
műsor-
típusok 

Televíziós műsortípusok elemzése 
műsorújság és aktuális példák 
segítségével 

Képes egy műsortípus 
általános jellemzőinek 
felismerésére 

Elemző módszerekkel 
műsortípusokat képes 
összehasonlítani 

 


